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

ATA DA SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
DE JUNHO DE 2015

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, em sessão realizada na Sala de
Reuniões, presentes o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Coordenador, o Titular 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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

001. Processo: 1.22.000.000140/2015-50 Voto: 3152/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (CP, ART.
149, § 2º). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de
fato instaurada para apurar o crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149,
§2º)  supostamente  praticado  contra  adolescente,  consistente  na  prestação  de  serviços
domésticos em troca de remuneração mensal  de R$ 200,00,  moradia  e alimentação.  2.  O il.
Procurador da República promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, ao
entendimento de que conquanto se considere que a conduta se amolda, em tese, ao tipo descrito
no artigo 149, § 2º do Código Penal, não se vislumbra in casu qualquer lesão à organização geral
do trabalho ou ao direito dos trabalhadores coletivamente considerados, produzindo tão-somente
efeitos no âmbito particular,  falecendo a atribuição criminal do Ministério Público Federal para
atuação nos autos. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR para revisão. 4. Se a conduta, em tese, se
amolda ao tipo descrito no artigo 149, § 2º do Código Penal, a atribuição para a persecução penal
é do Ministério Público Federal, conforme estabelecido no Enunciado nº 41 da 2ª CCR: Os crimes
de redução a condição análoga à de escravo são de atribuição do Ministério Público Federal. (3ª
Sessão de Coordenação, de 31.05.2010) 5. Precedente do Tribunal Pleno do STF: RE 398041,
Rel.  Min.  Joaquim Barbosa, julgado em 30/11/2006,  Dje 19/12/2008. 6.  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 o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



002. Processo: JF-AÇA-0000941-15.2015.4.03.6107-
APN

Voto: 4234/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62,
IV). CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334) E DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A). NÃO
HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de
descaminho (CP, art. 334) em concurso formal com o crime de contrabando (CP, art. 334-A). 2. Os
investigados teriam ingressado no país com produtos de origem estrangeira desacompanhados
da documentação necessária que comprovasse a regularidade da importação, entre as quais 500
(quinhentos) maços de cigarros, avaliados em R$ 2.500,00, além de outros produtos (bebidas,
aparelhos  automotivos  e  pneus)  no valor  de R$ 20.887,24,  iludindo  o pagamento de tributos
federais  no  aporte  de  R$  10.505,38.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  com  base  no  princípio  da  insignificância,  bem como  pela  ausência  de  ofensa
penalmente  relevante  à  ordem econômica,  ao  regular  funcionamento  do  mercado  e  à  saúde
pública. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do artigo 28
do CPP e art. 62, inc. IV, da LC nº 75/1993. 3. 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$ 10.505,38, portanto,
superior ao parâmetro fixado por este Colegiado para a aplicação do princípio da insignificância
ao crime de descaminho. 6. Em relação ao crime de contrabando, a natureza do produto  cigarro
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 país. 7. A importação de 500
(quinhentos) 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. 8.  Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

003. Processo: JF/MG-0046030-86.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 3099/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE MOEDA FALSA. CP, ART 289, §1º. LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado pela apurar a ocorrência, em tese, do delito
tipificado no art. 289, § 1º, do Código Penal. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu
o  arquivamento  com  base  na  ausência  de  autoria.  3.  Remessa  dos  autos  à  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Diante dos elementos de
informação colhidos na fase inquisitorial,  os investigados teriam repassado as notas  falsas a
estabelecimento comercial, restando comprovada a materialidade e presentes fortes indícios da
autoria. 5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para o oferecimento da
denúncia.

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



004. Processo: 1.25.000.001189/2015-18 Voto: 3549/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE USO INDEVIDO DE SIGLA (CP, ART. 296, § 1º, III).
SOCIEDADE EMPRESÁRIA TERIA USADO SIGLA DE ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL COMO
NOME FANTASIA E DOMÍNIO EM PÁGINA DA WEB. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
COM BASE NA ATIPICIDADE DE CONDUTA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART.
62, IV). PRESENÇA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE
DELITIVA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apuração da prática do crime de falsificação de selo ou sinal público, consistente no uso de sigla
de órgão público federal como nome fantasia e domínio em página da web. 2. O il. Procurador da
República promoveu arquivamento do feito fundado na atipicidade de conduta. Aplicação do artigo
62, IV, da LC n. 75/93. 3. No caso em exame, o exercício pela sociedade limitada de atividades
semelhantes ao do órgão público federal (SINE)  oferta de vagas de empregos - e o uso da sigla
deste como nome fantasia e domínio em página da web configuram, em tese, o crime do artigo
296, § 1º, III, do CP. Dessa forma, estão presentes os elementos informativos de autoria e de
materialidade  delitiva.  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. Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

005. Processo: JF-RJ-0019192-90.2013.4.02.5101-
INQ

Voto: 3830/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para averiguar a conduta de representantes de empresa operadora
de planos privados de saúde. Possíveis irregularidades na gestão da empresa investigada, que
implicariam em risco à continuidade de suas atividades. Lei nº 7.492/86. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 33  2a CCR). Impossibilidade de equiparação das operadoras de planos
privado de assistência à saúde à instituição financeira, nos moldes descritos pelo art. 1º da Lei nº
7.492/86. Natureza e objeto distintos. Presentes indícios da prática de crime falimentar (Lei nº
11.105/2005). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União de forma direta e
específica. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet
Federal  para  persecução  penal.  Precedentes  da  2ª  Câmara:  1.22.000.001075/2013-18,
1.16.000.002211/2013-94,  1.28.000.000464/2013-11,  1.30.001.003947/2014-81,
1.30.001.001342/2014-56. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

006. Processo: 1.14.000.000311/2015-12 Voto: 3610/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato cometido entre particulares (CP, art. 171), consistente na
venda de peças de computador, por meio da internet, sem a sua respectiva entrega, mesmo após
a confirmação do pagamento na conta indicada. Revisão de declínio de atribuições. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



007. Processo: 1.16.000.000676/2015-72 Voto: 2899/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como pirâmide
financeira,  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo  recrutamento  de  outras  pessoas  para  o
esquema,  sem  que  qualquer  produto  ou  serviço  seja  efetivamente  entregue.  Incidência  do
Enunciado n. 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em
ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta
que  não  caracteriza  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  situação  que  afasta  a
competência  da  Justiça  Federal.  Precedente:  STJ  -  CC  121146/MA,  Terceira  Seção,  DJe
25/06/2012). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

008. Processo: 1.17.000.000085/2015-68 Voto: 3501/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL (CP,  ARTS.  299  E  304).  JUNTA
COMERCIAL  DO  ESTADO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N.  32   2ª  CCR).
INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM, SERVIÇO OU INTERESSE FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Trata-se de Notícia de
Fato instaurada para apurar a prática dos crimes de falsidade documental e uso de documento
falso (CP, arts. 299 e 304), cometido contra Junta Comercial. 2. As Juntas Comerciais são órgãos
ou autarquias criadas por lei estadual e mantidas orçamentariamente pelo Estado-membro com
quadro de pessoal próprio. Administrativamente são vinculadas e subordinadas ao governo da
unidade federativa em que se encontram, situação que justifica o reconhecimento da competência
da Justiça Estadual para processar e julgar as causas em que são interessadas. 3. Atividade
registral  tipicamente  estadual  em  que  à  União  só  compete  legislar  concorrentemente  para
estabelecer apenas normas gerais,  nos termos do art.  24,  inc.  III,  e § 1º,  da Constituição.  4.
Considerando que o crime de falsidade ideológica em questão não compromete a  lisura dos
serviços prestados pela Junta Comercial do Estado, a competência para processar e julgar o feito
é da Justiça Estadual. (STJ  CC 130.516/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
05/03/2014; CC 119.576/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 21/06/2012;
CC  81.261/BA,  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  Terceira  Seção,  DJe  de  16.3.2009).  5.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

009. Processo: 1.17.000.000997/2015-30 Voto: 3608/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível ocorrência de incitação ao crime e apologia de
crime (CP, arts. 286 e 287) praticados pela internet. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32  2a CCR). Vídeo supostamente incitaria o estupro e a violência, restringindo-se a pessoas
residentes no país. Transnacionalidade da conduta ilícita não evidenciada. Carência de elementos
de  informação  capazes de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.
Precedente  do  STJ:  CC  nº  111.338/TO,  3ª  Seção,  Ministro  Og  Fernandes,  DJe:  1º/7/2010.
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 o Dr. Juliano



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

010. Processo: 1.20.000.000291/2015-82 Voto: 3627/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Comercialização  de  medicamentos  sem  licença  da  autoridade  sanitária
competente (CP, art. 273, § 1º-B). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Mercadoria  enviada pelos Correios.  Ausência  de indícios de transnacionalidade da conduta a
justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 119.594/PR,
Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJe 18/09/2012;
CC 122.740/PR,  Rel.  Min.  Marco Aurélio  Bellizze,  DJe 30/08/2012;  CC 120.843/SP,  Rel.  Min.
Laurita Vaz, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 01/02/2011.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

011. Processo: 1.22.024.000001/2015-58 Voto: 3626/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  (Lei  nº  11.343/2006,  art.  33,  caput).
Comercialização  de  medicamentos  sujeitos  ao  controle  especial  sem  autorização  da  Anvisa,
fracionamento  irregular  de  medicamentos  sujeitos  a  prescrição  médica  e  intermediação  de
receitas de medicamentos manipulados. Art. 70 da Lei nº 11.343/2006. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  33  -  2ª  CCR).  Droga  apreendida  em  vistoria  realizada  em
estabelecimento comercial. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal.  Precedentes do STJ:  CC 132.133/MS,  Rel.  Ministro  Rogerio  Schietti  Cruz,
Terceira Seção, DJe 03/06/2014; HC 206.708/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 03/04/2014, DJe 15/04/2014. 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 o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

012. Processo: 1.25.002.000307/2015-51 Voto: 3500/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  AUSÊNCIA  DE  ARQUIVAMENTO  DOS  ATOS  CONSTITUTIVOS  POR
SOCIEDADE  EMPRESÁRIA.  JUNTA  COMERCIAL  DO  ESTADO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO N. 32  2ª CCR). INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM, SERVIÇO OU INTERESSE
FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a ausência de arquivamento do
contrato de aquisição de cotas da sociedade empresária perante a Junta Comercial. 2. As Juntas
Comerciais são órgãos ou autarquias criadas por lei estadual e mantidas orçamentariamente pelo
Estado-membro  com  quadro  de  pessoal  próprio.  Administrativamente  são  vinculadas  e
subordinadas ao governo da unidade federativa em que se encontram, situação que justifica o
reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas em que
são interessadas. 3. Atividade registral tipicamente estadual em que à União só compete legislar
concorrentemente para estabelecer apenas normas gerais, nos termos do art. 24, inc. III, e § 1º,
da  Constituição.  4.  Considerando  que  o  crime  de  falsidade  ideológica  em  questão  não
compromete a lisura dos serviços prestados pela Junta Comercial do Estado, a competência para



processar e julgar o feito é da Justiça Estadual. (STJ  CC 130.516/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, DJe 05/03/2014; CC 119.576/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 21/06/2012; CC 81.261/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe de
16.3.2009). 5. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

013. Processo: 1.26.000.001427/2015-58 Voto: 3781/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de ameaça (CP,  art.  147)  cometido  entre  particulares,  consistente  na
suposta coação de menor para a venda de imóvel. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 - 2a CCR).  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

014. Processo: 1.28.000.000521/2015-15 Voto: 3544/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental. Lei nº 9.605/98, art. 56. Armazenamento de produtos
perigosos ou nocivos à saúde humana e ao meio ambiente (resíduos de embalagens usadas de
produtos químicos e pneus inservíveis). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da
2a CCR). Para a incidência do art. 109, V, da Constituição há a necessidade de cumulação dos
seguintes requisitos: tratado ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta. Não
obstante  o  Brasil  seja  signatário  do  Protocolo  de  Montreal  (acordo  firmado  no  âmbito  da
Convenção de Viena para  a  Proteção da Camada de  Ozônio),  a  conduta  ora apreciada  não
ostenta caráter transnacional. Precedente do STJ: AgRg no CC 115.159/SP, Terceira Seção, Min.
Og Fernandes, DJe: 21/6/2012. Inexistência de lesão direta a bens , interesses ou serviços da
União.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para
persecução. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

015. Processo: 1.29.002.000086/2015-71 Voto: 3514/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Suposto crime de perigo para a vida ou saúde (CP, art. 132). 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, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

016. Processo: 1.29.004.000547/2015-96 Voto: 3624/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Comercialização  de  medicamentos  sem  licença  da  autoridade  sanitária
competente (CP, art. 273, § 1º-B). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Apreensão pelos Correios de substâncias anabolizantes, sujeitas a controle especial, sem registro
na Anvisa. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da
Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 119.594/PR, Rel. Min. Alderita Ramos de
Oliveira  (Desembargadora  Convocada do TJ/PE),  DJe 18/09/2012;  CC 122.740/PR,  Rel.  Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/08/2012; CC 120.843/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27/03/2012;
CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 01/02/2011. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

017. Processo: 1.30.001.001022/2015-87 Voto: 3799/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 beneficiário 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. Instrução Normativa INSS/PRES
nº 28/2008, art.  53: O INSS não responde, em nenhuma hipótese,  pelos débitos contratados,
restringindo  sua  responsabilidade  à  averbação  dos  valores  autorizados  pelo  beneficiário  e
repasse à instituição financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta
Instrução Normativa. 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: Em sessão realizada 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

018. Processo: 1.30.001.002238/2015-60 Voto: 3648/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art.  171), em sua forma tentada, cometido
entre particulares. Ligação telefônica em que o agente solicita à vítima o depósito de valor em
conta de um banco particular para recebimento de um suposto prêmio. Revisão de declínio de
atribuições. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



019. Processo: 1.30.001.005161/2014-07 Voto: 3551/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 da
PR/RJ.  Suposta  invasão e  grilagem de  terras  de  propriedade particular.  Conduta  atribuída  a
representantes de empresa privada e autoridades estaduais. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32  2ª CCR). Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específico
da União ou de suas entidades. Possível envolvimento de autoridades dos Poderes Executivo e
Judiciário  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Parquet 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

020. Processo: 1.30.005.000098/2015-55 Voto: 3787/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de maus-tratos contra animais domésticos (Lei nº 9.605/98, art.
32). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Motorista teria supostamente
atropelado propositalmente um cachorro, utilizando-se de um veículo dos Correios. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

021. Processo: 1.30.019.000177/2013-45 Voto: 3612/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203).  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  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 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

022. Processo: 1.34.010.000981/2014-46 Voto: 3545/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta irregularidade na fabricação de agrotóxicos. CP, art. 273, § 1º-B, II, III e
IV.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado n°  32 -  2a CCR).  Ausência  de indícios de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ,
Terceira  Seção:  CC  119.594/PR,  Rel.  Min.  Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora



Convocada do TJ/PE), DJe 18/09/2012; CC 122.740/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe
30/08/2012; CC 120.843/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 27/03/2012; CC 104.842/PR, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima,  DJe 01/02/2011.  Inexistência  de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-verde de Carvalho.

Homologação parcial do Declínio de atribuição

023. Processo: 1.30.008.000295/2014-63 Voto: 3481/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º), USO
DE CERTIDÃO DE ÓBITO FALSA PERANTE O INSS (CP, ART. 304) E DE CRIMES ELEITORAIS
(CE, ARTS. 289 E 354). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. 1. Notícia de fato. Supostos crimes de estelionato previdenciário (CP,
art. 171 § 3º), uso de certidão de óbito falsa perante o INSS (CP, art. 304) e de crimes eleitorais
(CE, arts. 289 e 354). 2. Benefício assistencial postulado pelo interessado ao INSS indeferido sob
o argumento de que ele já havia falecido em 13/09/2008. Suposto recebimento de pensão por
morte por terceiro não identificado e transferência do seu título de eleitor para outra cidade. 3. O
INSS  noticiou  inexistir  requerimento  ou  pagamento  de  pensão  por  morte  relacionada  ao
interessado. 4. O il. Procurador da República oficiante, por entender que não há qualquer crime
que atraia a atribuição do MPF, promoveu o declínio do feito ao Ministério Público Estadual de
Minas Gerais quanto ao crime de falsidade do registro de óbito, com cópia ao Ministério Público
Eleitoral em relação ao crime eleitoral. Remessa dos autos à 2ª CCR para fins de revisão, nos
termos art. 62, IV da LC nº 75/93. Acolhimento parcial. 5. Crime de estelionato previdenciário (CP,
art.  171 § 3º).  Ausência de materialidade da infração penal.  Conduta não foi  confirmada pela
autarquia  federal,  que  noticiou  inexistir  requerimento  ou  pagamento  de  pensão  por  morte
relacionada ao interessado. Homologação do arquivamento.  6. Crimes eleitorais.  Aplicação do
Enunciado nº 25 desta 2ª CCR, que dispensa a revisão por este Colegiado nos casos em que o
membro do MPF declina de suas atribuições para outra unidade do próprio MPF. Não há, até o
momento, qualquer conflito de atribuições entre membros do MPF (Federal ou Eleitoral) a ser
dirimido. Não conhecimento. 7. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Os fatos narrados
ainda não foram devidamente esclarecidos e há notícia de que foi o INSS que informou à Justiça
Eleitoral a morte do interessado, o que sugere a apresentação da falsa certidão de óbito ao INSS,
o que evidencia o interesse da autarquia federal e, consequentemente, a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Não homologação do arquivamento e designação de
outro  membro do Ministério  Público Federal  para prosseguir  na persecução penal  relativa  ao
crime de uso de documento falso (CP, art. 304) perante o INSS.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento do feito em relação ao crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171 § 3º); pelo
não conhecimento do declínio de atribuições à Promotoria Eleitoral em Juiz de Fora/MG quanto
aos crimes eleitorais;  e pela designação de outro membro do Ministério Público Federal  para
prosseguir  na  persecução penal  relativa  ao  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304)
perante  o  INSS,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  o  Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

024. Processo: DPF/CZS-00147/2013-INQ Voto: 3629/2015 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de Autos de Infração do ICMBio. Supostos crimes ambientais
(Lei n. 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 1) Porte de motosserra sem
licença ou registro da autoridade ambiental competente. Mera infração administrativa (Decreto nº



6.514/08,  art.  57).  Não configuração de crime. Atipicidade. 2) Destruição de 13,6 hectares de
vegetação  nativa  no  interior  de  Reserva  Extrativista  Federal.  Possíveis  crimes  ambientais
tipificados nos artigos 40 e 40-A, § 1º, da Lei 9.605/98. Existência de ação penal em curso com
idêntico objeto. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

025. Processo: JF-GRU-INQ-0004039-
69.2015.4.03.6119

Voto: 3547/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART.  28 C/C LC 75/93,  ART. 62,  IV.  CRIME DE RADIOFUSÃO
CLANDESTINA  (LEI  9.472/97,  ART.  183).  AUSÊNCIA  DE  AUTORIA.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de radiofusão
clandestina  (Lei  9.472/97,  art.  183).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento, com fundamento na ausência de autoria. Discordância do Juiz Federal. Aplicação
do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n. 75/93. 3. No caso, a fiscalização da Anatel resumiu-se a
monitorar  o conteúdo difundido na frequência 102,9 MHz,  não tendo havido a apreensão dos
equipamentos utilizados para a radiofusão, haja vista que estes se encontravam em local de difícil
acesso, não havendo qualquer indício do responsável pela transmissão não autorizada. 4. Os
supostos  interessados  na  divulgação  alegaram  que  desconheciam  a  suposta  atividade
clandestina.  Como  bem  ressaltou  o  il.  Procurador  da  República  o  fato  de  as  vozes  dos
investigados estarem sendo reproduzidas nas rádios clandestinas, por si só, não é justa causa
para o oferecimento de uma denúncia. Não há, por ora, como se provar que os investigados
tenham autorizado a reprodução ou que tinham ciência da clandestinidade das rádios. 5. Diante
do tempo decorrido desde a data dos fatos (2013) não se vislumbra nenhuma outra diligência que
possa identificar a autoria delitiva. 6. Além disso, muito embora o Juiz Federal tenha entendido
que as investigações devem continuar,  não apontou qualquer diligência capaz de modificar  o
panorama probatório atual, sendo certo que o arquivamento que não gera coisa julgada, podendo
as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 7. Insistência
no arquivamento.

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

026. Processo: JF-RN-0005343-69.2010.4.05.8400-
IP

Voto: 4196/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de lavagem de dinheiro obtido com o tráfico internacional de
drogas (Lei nº 9.613/98, art. 1º, I e Lei nº 11.343/06, art. 35). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realização de transações patrimoniais pelos investigados contemporâneas à
ação criminosa. Comprovação do exercício de atividades lícitas remuneradas e comerciais pelos
investigados.  Diligências  efetuadas  tais  como  busca  e  apreensão,  interceptação  telefônica  e
perícia  nas  movimentações  financeiras,  que  não  identificaram  elementos  suficientes  da
materialidade delitiva a justificar 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

027. Processo: SRPF-AP-00181/2014-INQ Voto: 3780/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de moeda falsa (colocar  em circulação -  CP, art.  289,  § 1º).



Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Apresentação de cédula falsa de R$ 100,00 (cem
reais)  perante caixa de supermercado. A perícia  constatou que a nota  falsificada inviabiliza  a
percepção,  de  plano,  da  falsificação.  Encaminhamento  da  nota  falsa  pela  investigada  à
Superintendência da Polícia Federal.  Comprovação do recebimento da moeda falsa e da sua
posterior circulação na economia de boa-fé, uma vez que a nota falsificada era de boa qualidade e
idônea a iludir pessoas desatentas. Atipicidade da conduta. Necessidade de comunicação do fato
e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil
(MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  do
arquivamento.

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

028. Processo: 1.02.002.000045/2014-48 Voto: 3630/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de retardamento de dados técnicos pelo prefeito do Município de
Armação do Búzios/RJ indispensáveis à propositura de eventual ação civil pública, cujo objeto
versaria sobre a instalação de boias de amarração para atracamento de navios de cruzeiro (Lei
7.347/85, art. 10). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Comprovação de que o
cumprimento tardio decorreu do grande volume de ofícios que requisitam informações ao Poder
Público. Entrega da declaração do INEA e da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro de que o
município está dispensado da instalação das monoboias. Homologação do arquivamento.

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

029. Processo: 1.10.001.000045/2015-67 Voto: 3539/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental tipificado no art. 29 da Lei 9.605/98. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, IV). Existência de inquérito policial  com idêntico objeto de investigação.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

030. Processo: 1.13.000.000942/2014-98 Voto: 3509/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Contrabando de cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Apreensão  de  cigarros,  charutos  ou  fumo  de  procedência  estrangeira,  sem  a
documentação comprobatória de sua introdução irregular. Existência de ação penal com idêntico
objeto. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

031. Processo: 1.13.002.000193/2014-89 Voto: 3538/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental tipificado no art. 29 da Lei 9.605/98. 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

032. Processo: 1.14.000.001162/2015-17 Voto: 3784/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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).  Médica  teria  se  recusado  a  realizar  perícia  determinada  por  juiz.  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. O
magistrado não advertiu a investigada a respeito de eventual desobediência, limitando-se a aplicar
multa de R$ 20.000,00 no caso de descumprimento. Homologação do arquivamento.

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

033. Processo: 1.14.000.003473/2014-21 Voto: 3543/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes ambientais contra a flora (Lei nº 9.605/98,
arts. 38, 38-A e 40) supostamente ocorridos durante a construção da linha de transmissão de
energia elétrica Jardim/SE  Camaçari/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).
Fatos  ocorridos  até  o  ano  2000.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III e 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

034. Processo: 1.15.002.000635/2013-31 Voto: 3548/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de sonegação de imposto de renda incidente sobre aquisição de
bem imóvel (Lei 8.137/90, artigo 1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de
crédito tributário definitivamente constituído em desfavor dos contribuintes investigados. Crime de
natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.
Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ:
RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min.
Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

035. Processo: 1.15.005.000077/2015-46 Voto: 5998/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 168-
A).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93,  ART. 62,  IV ).  VALORES NÃO RECOLHIDOS



INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002 (R$
10.000,00). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de
Fato instaurado para apurar o crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A). 2.
O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  pela  atipicidade
material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, ressaltando que, no
caso vertente, o valor (R$ 2.392,08) é inferior ao estabelecido na Portaria 75/2012 do Ministério
da Fazenda (R$ 20.000,00) para gerar ação de execução dos débitos fiscais. Remessa à 2ª CCR
para  fins  do artigo 62,  IV,  da Lei  Complementar  75/1993.  3.  É entendimento  do C.  Superior
Tribunal de Justiça, sobre o tema em exame  apropriação de contribuição previdenciária 168-A do
CP  que se aplica o princípio da insignificância, quando se tratar de valor inferior ao patamar de
R$ 10.000,00.  4.  Neste diapasão,  leciona a jurisprudência:  A Lei  11.457/07 considerou  como
dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-
lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários. Assim, não há porque fazer
distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho e de apropriação ou sonegação de
contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância a estes últimos delitos, quando o valor do débito não for superior R$ 10.000,00 (dez
mil reais). (STJ - AgRg no REsp 1389169/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, DJe 04/11/2013; AgRg no REsp 1024828/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 10/05/2012). 5. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento, vencido o relator, Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr.
Juliano Baiocchi Villa-verde de Carvalho. 

036. Processo: 1.15.005.000197/2014-62 Voto: 3656/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática de sonegação de tributos (Lei  8.137/90,  art.  1º).  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Polícia Federal asseverou não haver provas de instauração
de ação fiscal com a constituição definitiva do crédito tributário. Receita Federal informou que não
possui  interesse de instaurar  processo administrativo  fiscal  ou promover medida preparatória.
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do
STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel.
Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

037. Processo: 1.15.005.000199/2014-51 Voto: 3655/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática de sonegação de tributos (Lei  8.137/90,  art.  1º).  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Polícia Federal asseverou não haver provas de instauração
de ação fiscal com a constituição definitiva do crédito tributário. Receita Federal informou que não
possui  interesse de instaurar  processo administrativo  fiscal  ou promover medida preparatória.
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do
STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel.
Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



038. Processo: 1.17.000.000846/2015-81 Voto: 3511/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98, art. 1º) e de evasão de
divisas (Lei 7.492/86, art. 22, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Existência  de  ação  penal  com  idêntico  objeto.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.

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

039. Processo: 1.20.000.000313/2014-23 Voto: 3782/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência a ordem judicial (CP, art.
330) de depósito na conta vinculada do autor de determinada quantia pecuniária a título de FGTS,
determinada por Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT à Caixa Econômica Federal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Comprovação de que o cumprimento tardio decorreu
do acúmulo extraordinário de serviços sobre a unidade, que, à época dos fatos, era responsável
por  todas  as  demandas  do  TRT  e  das  varas  a  este  vinculadas.  Ausência  de  dolo  de
descumprimento de ordem judicial. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

040. Processo: 1.20.000.001371/2014-74 Voto: 3499/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento  administrativo  instaurado  para  acompanhar  inquérito  policial  no  tocante  ao
levantamento patrimonial dos investigados para fins de avaliação e especialização da hipoteca.
Possíveis crimes de sonegação fiscal (Lei 8.137/90, art. 1º, I), apropriação indébita previdenciária
(CP,  art.  168-A)  e  emissão  de  duplicata  simulada  (CP,  art.  172)  na  gestão  dos  negócios  da
sociedade empresária.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Objetivo atingido.
Efetiva realização de diversos atos  constritivos  de bens móveis  e  imóveis.  Oferecimento das
respectivas  ações  penais.  Injustificável  prosseguimento  do  presente  feito,  que  se  encontra
desprovido de objeto. Homologação do arquivamento.

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

041. Processo: 1.20.005.000018/2015-16 Voto: 3770/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de contrabando de cigarros e produtos eletrônicos (CP, art. 334-
A).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  inquérito  policial  com
idêntico objeto. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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



042. Processo: 1.21.001.000199/2014-94 Voto: 3647/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
DOURADOS-MS

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES CONTRA A HONRA DE
JUIZ DO TRABALHO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. LC 75/93, ART. 62, IV. ATIPICIDADE DA
CONDUTA NARRADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento Investigatório
Criminal instaurado para apurar a prática de crimes contra a honra, tipificados nos artigos 138,
139 e 140 c/c artigo 141, II, todos do Código Penal, em detrimento de Juiz do Trabalho. 2. O il.
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com base nas teses de evidente
ausência de dolo, de autoria e de exercício regular de direito. 3. Recurso do interessado sem
alegação  de  fatos  novos  ou  refutação  dos  fundamentos  para  a  promoção  do  arquivamento.
Aplicação do art.  62-IV da LC n.  75/93.  4.  A 4ª Subseção da OAB/MS,  ao realizar  audiência
pública sobre as dificuldades enfrentadas pelos advogados na Justiça do Trabalho e oficiar  a
Corregedoria  do  TRT  da  24ª  Região  sobre  supostas  infrações  disciplinares  praticadas  pelo
representante, longe de praticar calúnia, difamação ou injúria, agiu nos estritos limites das suas
atribuições constitucionais para garantia do cumprimento do Estatuto da Ordem dos Advogados.
5. Ademais, a rejeição do requerimento de instauração de procedimento disciplinar, por ausência
de justa causa, não permite concluir,  por si  só,  que os investigados teriam o dolo de praticar
qualquer  crime  contra  a  honra  do  representante.  6.  O  emprego  de  palavras  isoladas  ou  de
afirmações descontextualizadas pelos investigados reforça a atipicidade da conduta,  ao passo
que a referência vaga e imprecisa ao abuso de autoridade se assentou no mero descumprimento
de  normas  processuais,  não  abrangendo  a  imputação  de  crimes.  7.  Homologação  do
arquivamento.

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

043. Processo: 1.23.000.000393/2015-96 Voto: 3537/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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;
Decreto nº 6.514/08, art.  80). Cominação de multa no valor de R$ 120.600,00.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

044. Processo: 1.23.000.000678/2015-27 Voto: 3783/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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, arts. 76 e 80). Cominação de multa no
valor  de  R$  72.600,00.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



045. Processo: 1.23.006.000031/2015-45 Voto: 3535/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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;
Decreto nº 6.514/08, art. 81). Cominação de multa no valor de R$ 3.000,00. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

046. Processo: 1.23.007.000065/2015-20 Voto: 3805/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62, IV). RECURSO DO
INTERESSADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato. Possível abuso ou
ameaça praticada por funcionário de sociedade de economia mista, no Município de Tucuruí/PA.
2. O il. Procurador da República promoveu o arquivamento considerando que no fato narrado não
há crime da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  e  que  não  é  necessário  o  declínio  dos
documentos ao MPE/Pará, eis que o boletim de ocorrência feito perante a polícia civil já supre tal
necessidade.  3.  Cientificado do arquivamento,  o representante interpôs recurso.  Arquivamento
mantido pelo membro do Ministério Público Federal. 4. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, para o exercício de sua função revisional, nos termos do
art. 62, IV, da LC n.º 75/93. 5. Homologação do arquivamento, por seus próprios fundamentos.

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

047. Processo: 1.24.001.000087/2015-11 Voto: 7038/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PERSECUÇÃO PENAL
QUE  DEPENDE  DA  CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato instaurada para para apurar a prática
do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, arts. 168-A). 2. O il. Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base na ausência de condição de procedibilidade, ante a
inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. 3. O art. 168-A, §1º, inc. I, do Código
Penal é crime material comissivo por omissão, pois a conduta consiste em deixar de repassar,
configurando um crime de conduta mista, que ocorre na hipótese de a figura conter a ação e
omissão como formas de execução do tipo. No caso, o sujeito, primeiro, recolhe as contribuições
(comportamento comissivo) para, em seguida, deixar de as repassar (conduta omissiva). Não se
pode simplesmente falar em conduta omissiva porque a fase inicial, no caso, é positiva. Existe
uma  ação  inicial  e  uma  omissão  final  (Damásio.  Direito  Penal,  2011).  4.  Na  esteira  da
jurisprudência, a constituição do crédito tributário para o crime do art. 168-A do Código Penal, é
uma condição de procedibilidade. Precedentes:  STF  Inq 2537 AgR,  Rel.  Min.  Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, DJe 13-06-2008 e STJ  HC 270.027/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti  Cruz,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe
28/08/2014; AgRg no HC 151296/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 23/05/2014; HC
209712/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 23/05/2013; AgRg no REsp 1172001/SP,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/02/2013; RHC 27083/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17/09/2012. 5. Homologação do arquivamento.



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

048. Processo: 1.24.002.000428/2014-59 Voto: 3771/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de coação no curso de processo trabalhista
praticado pela reclamada contra o reclamante. 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

049. Processo: 1.25.000.000561/2015-79 Voto: 8418/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  INSERÇÃO  DE  DADOS  FALSOS  EM  CTPS  E  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  297,  §  4º  E  ART.  337-A).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC Nº 75/93). APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO
E DA INSIGNIFICÂNCIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato instaurada para
apurar  a  suposta  prática  dos  crimes  de  falsa  anotação  em CTPS (CP,  art.  297,  §  4º)  e  de
sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  2.  A il.  Procuradora  da  República
oficiante promoveu o arquivamento, por considerar que o crime previsto no art.  297, § 4º, do
Código Penal resta absorvido pelo delito do art. 337-A do mesmo diploma legal, sendo que quanto
a  este  último,  há  de  se  aplicar  o  princípio  da insignificância,  tendo  em vista  que  os  valores
suprimidos somam apenas R$ 2.083,92. 3. O caso é de absorção do crime do art. 297, § 4º, pelo
crime do art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a inserção de dados falsos na CTPS foi
praticada como meio para a consumação da sonegação de contribuição previdenciária. 4. Essa
posição, inclusive, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp 012926, Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz, 13/08/2014; Resp 1323867, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2013; EREsp
1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014; HC 114.051/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 25/04/2011). 5. Em caso análogo, o Conselho Institucional do MPF,
reformando decisão proferida pela 2ª CCR, entendeu pela absorção do crime previsto no art. 297,
§ 4º, do Código Penal pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 6.
No entanto,  consoante  entendimento  firmado pelo  Superior  Tribunal  de Justiça,  é  aplicável  o
princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00,
em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. 7. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou
como dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias,
dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer
distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de apropriação indébita ou sonegação
de contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação do princípio  da
insignificância a estes últimos delitos, quando o valor do débito não for superior a R$ 10.000,00
(dez mil reais), conforme é o caso dos autos. 8. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1525154/PR,
Quinta Turma, DJe 21/09/2015; AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma, DJe 16/11/2015. 9.
Homologação do arquivamento.

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



050. Processo: 1.25.002.001177/2010-69 Voto: 3495/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Suposta prática de sonegação de imposto de renda (Lei
8.137/90, artigo 1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita
Federal.  Ausência  de crédito  tributário  definitivamente constituído em desfavor  do contribuinte
investigado. Crime de natureza material,  cuja ocorrência depende da constituição definitiva do
crédito  tributário.  Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  da  Suprema  Corte.
Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC
243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 11/06/2013. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

051. Processo: 1.26.005.000107/2013-79 Voto: 3498/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Procedimento administrativo instaurado para acompanhamento das investigações realizadas no
bojo  de  inquérito  policial  que  apura  possíveis  crimes  de  resistência,  tentativa  de  homicídio,
associação e tráfico de drogas, bem como a destinação dada à droga e aos objetos apreendidos
no feito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Objetivo atingido. Efetiva incineração
da droga apreendida e ausência de pedido de restituição dos veículos apreendidos. Injustificável
prosseguimento  do  presente  feito,  que  se  encontra  desprovido  de  objeto.  Homologação  do
arquivamento.

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

052. Processo: 1.27.000.000597/2015-88 Voto: 3478/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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  07  (sete)  parcelas  de
aposentadoria  por  invalidez  e  de  05  (cinco)  parcelas  de  pensão  por  morte  após  o  óbito  da
segurada  em  14/03/2003,  totalizando,  respectivamente,  os  montantes  de  R$  4.079,17  e  R$
1.821,00.  Benefícios recebidos 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. Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

053. Processo: 1.27.001.000181/2015-50 Voto: 3618/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º).  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido de 4  (quatro)
parcelas de benefício  previdenciário  após a  morte  da segurada em 28/03/2005,  totalizando o
montante  de  R$  1.633,47.  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. Juliano Baiocchi 
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

054. Processo: 1.27.001.000202/2015-37 Voto: 3619/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 8 (oito) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 24/01/2004, totalizando o montante de R$ 3.046,24.
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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

055. Processo: 1.27.001.000210/2015-83 Voto: 3617/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 5 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 02/07/2010, totalizando o montante de R$ 3.434,65.
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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

056. Processo: 1.27.001.000214/2015-61 Voto: 3623/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Recebimento indevido de 25 (vinte e
cinco) parcelas de benefício previdenciário após a morte da segurada em 21/04/2007, totalizando
o montante  de  R$ 12.645,50.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

057. Processo: 1.27.001.000221/2015-63 Voto: 3614/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 5 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 04/08/2006, totalizando o montante de R$ 2.750,10.
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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

058. Processo: 1.27.001.000223/2015-52 Voto: 3621/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º).  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido de 4  (quatro)
parcelas de benefício  previdenciário  após a  morte  da segurada em 15/02/2010,  totalizando o
montante  de  R$  5.641,28.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

059. Processo: 1.27.001.000234/2015-32 Voto: 3620/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º).  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido de 4  (quatro)
parcelas de benefício  previdenciário  após a  morte  da segurada em 14/01/2007,  totalizando o
montante  de  R$  1.953,13.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

060. Processo: 1.28.000.000753/2015-73 Voto: 3546/2015 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;
Decreto nº 6.514/08, art. 81). Cominação de multa no valor de R$ 1.200,00. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

061. Processo: 1.29.000.001381/2015-65 Voto: 3613/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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



Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de introdução de moeda falsa em circulação
(CP, art.  289, §1°).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV). Diligências.  Oitiva do
frentista do posto de gasolina que recebeu a cédula falsa de R$ 100,00. Inexistência de elementos
suficientes  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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

062. Processo: 1.29.000.001411/2015-33 Voto: 3785/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, § 3º).  Recebimento indevido de parcelas de benefícios previdenciários após a morte dos
segurados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 5 (cinco) casos em que os
benefícios foram recebidos mediante a utilização de cartão magnético. Último saque realizado há
mais de 11 (onze) anos. Segurados não possuíam procurador ou representante legal. Ausência de
indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
2)  1  (um)  caso  em que  o  recebimento  indevido  é  de  apenas  1  (uma)  parcela  de  benefício
previdenciário após o óbito do titular.  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. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

063. Processo: 1.29.011.000219/2013-39 Voto: 3490/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 8 (oito) parcelas
de benefícios previdenciários após a morte da segurada em 17/02/2003, totalizando o montante
de R$ 3.122,08. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

064. Processo: 1.29.014.000055/2015-81 Voto: 3542/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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;
Decreto nº 6.514/08, art. 76). 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. Juliano Baiocchi



Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

065. Processo: 1.30.001.002273/2015-89 Voto: 3769/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato teratológica.  Imputação de diversos ilícitos a autoridades e pessoas públicas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Alegações desconexas e desprovidas de
verossimilhança dirigidas de maneira genérica a diversos órgãos públicos, sem qualquer elemento
que justifique o início de uma investigação criminal em relação às autoridades que detêm foro por
prerrogativa de função. Homologação do arquivamento.

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

066. Processo: 1.30.001.004611/2014-36 Voto: 3510/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de contrabando (CP, art.  334), em virtude da apreensão de
máquinas eletrônicas programadas (MEP) do tipo caça-níqueis. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal com idêntico objeto. Aplicação do princípio do ne bis
in idem. Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.30.011.000293/2006-13 Voto: 3651/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possíveis  crimes vislumbrados em sentença  trabalhista.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 1) Falsificação de documento público (CP, art.
297, § 4º). Reconhecimento posterior de vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho. Evidente
ausência de dolo por parte do investigado, que pautava sua conduta na crença de que não havia
o  vínculo  trabalhista  em  relação  à  prestação  de  serviços  que  mantinha  com  o
empregado/reclamante. Ausência de indícios de fraude ou violência necessários à caracterização
do crime de frustração de direito trabalhista (CP, art. 203). Atipicidade da conduta. 2) Sonegação
fiscal (Lei 8.137/90, art. 1º, I) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Créditos
tributários  reconhecidos  na  sentença  trabalhista  que  foram integralmente  pagos.  Extinção  da
punibilidade (Lei nº 10.684/03, art. 9º, § 2º). Ausência de interesse fiscal declarada por parte da
Receita Federal. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes do
STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior,  Sexta Turma, DJe 11/06/2013. 3) 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

068. Processo: 1.33.000.001911/2013-81 Voto: 3658/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de sonegação de imposto de renda (Lei 8.137/90, art. 1º) e de
contribuições previdenciárias (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: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
21/08/2014;  HC  243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.
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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

069. Processo: 1.33.000.004317/2010-07 Voto: 3657/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de sonegação de imposto de renda (Lei 8.137/90, art. 1º) e de
contribuições previdenciárias (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: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
21/08/2014;  HC  243.889/DF,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.
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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

070. Processo: 1.33.004.000108/2009-11 Voto: 3748/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

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.

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

071. Processo: 1.33.007.000063/2015-94 Voto: 3653/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de sonegação de imposto de renda de pessoa física (Lei 8.137/90,
artigo 1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal.
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do
STJ: RHC 36.070/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel.
Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



072. Processo: 1.33.009.000102/2015-33 Voto: 3508/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime de  contrabando,  consistente  no transporte  de  mercadorias  e
cigarros de procedência estrangeira (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Existência  de  ação  penal  com idêntico objeto.  Aplicação do princípio  do ne bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.

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

073. Processo: 1.34.022.000066/2015-01 Voto: 3515/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Contrabando de cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV). Apreensão de 509 (quinhentos e nove) maços de cigarros de origem estrangeira.
Existência de autos judiciais 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

074. Processo: 1.34.024.000023/2015-05 Voto: 3491/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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). Ação previdenciária proposta contra o INSS por viúva
requerendo a concessão de pensão por morte. Improcedência do pedido com fundamento na
ausência  dos  requisitos  necessários  ao  recebimento  de  benefício  previdenciário.  Evidente
ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. O segurado faleceu
horas depois de efetuar o recolhimento de 1 (uma) contribuição previdenciária, o que levou ao
cônjuge supérstite a imaginar que seria dependente do titular do benefício e, consequentemente,
propor  ação  contra  o  INSS,  por  força  dos  princípios  da  confiança  e  da  boa-fé  objetiva.  A
propositura da ação judicial  corrobora a afirmativa de ausência de dolo.  Materialidade delitiva
inexistente. Homologação do arquivamento.

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

075. Processo: 1.36.001.000109/2015-13 Voto: 3611/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, §1°).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oitiva  do  proprietário  de
estabelecimento  comercial  que  recebeu  uma  cédula  falsa  de  R$  100,00.  Inexistência  de
elementos  suficientes  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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



Outras deliberações(Arquivamento)

076. Processo: 1.14.000.001261/2015-91 Voto: 3786/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta negativa do Banco do Brasil em prestar serviço a pessoa que pretendia
efetuar o pagamento de boleto bancário e a fornecer-lhe comprovante de atendimento. Promoção
de  arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual caracterização de crime contra as relações
de  consumo,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC
132.587/MA,  DJe  04/12/2014;  CC  107.342/GO,  DJe  21/08/2014.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

077. Processo: 1.22.007.000021/2015-37 Voto: 3506/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VARGINHA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo decorrente de preconceito, em virtude de declarações
de particular veiculadas em rede social. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º. Promoção de arquivamento
que  se  recebe  como Declínio  de  Atribuições  (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  se  dado  por  via  da  rede  mundial  de  computadores,  não  atrai,  por  si  só,  a
competência da Justiça Federal. Transnacionalidade da conduta não evidenciada. Aplicação do
Enunciado nº 50 da 2ª CCR. 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 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

078. Processo: 1.23.000.000272/2015-44 Voto: 2639/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a fauna (Lei 9.605/98, art. 29). Investigado que foi autuado
pelo IBAMA por ter sido flagrado na posse de 01 (um) espécime de pássaro da espécie Curió e de
01 (um) pássaro da espécie Patativa, não ameaçadas de extinção. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Aplicação do Enunciado nº 44 desta 2ª CCR: A persecução penal do crime
previsto no artigo 29 da Lei nº 9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas
quando o espécime da fauna silvestre estiver ameaçada de extinção ou quando oriundo de área
pertencente  ou  protegida  pela  União.  Ausência  de  elementos  que  justifiquem a atribuição  do
Ministério  Público  Federal.  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



079. Processo: 1.26.001.000269/2014-28 Voto: 3502/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  racismo  decorrente  de  preconceito  contra  nordestinos,
consistente na estigmatização de personagens de TV, em razão da sua origem. Lei nº 7.716/89,
art. 20, § 2º. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (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  se  dado  por  via  da  rede  mundial  de
computadores,  não atrai,  por  si  só,  a competência  da Justiça Federal.  Transnacionalidade da
conduta não evidenciada. Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR. Comprovação do decurso do
prazo  de  cientificação  do  representante.  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 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

080. Processo: 1.30.001.000899/2014-70 Voto: 3654/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Suposta prática de sonegação de imposto de renda e de
contribuições sociais por posto de gasolina (Lei 8.137/90, artigo 1º). Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  junto  à  Receita  Federal.  Ausência  de  crédito  tributário
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza material,
cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS, Rel.  Min.
Jorge Mussi,  Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 11/06/2013. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento. 2) Suposta venda irregular de combustíveis por posto de
gasolina. Revisão de Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual prática de crime
contra a ordem econômica, previsto na Lei nº 8.176/91. Inexistência de elementos que denotem
ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de atribuição do
Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. Enunciado nº 38  2ª CCR. Precedente: CC
122.341/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 11/06/2012. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

081. Processo: 1.30.001.004701/2014-27 Voto: 3505/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  racismo  decorrente  de  preconceito  contra  nordestinos  e
cariocas, praticado via rede social, em razão de insatisfação com o resultado do pleito eleitoral.
Lei  nº  7.716/89,  art.  20,  §  2º.  Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como Declínio  de
Atribuições (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 se dado 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). Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.



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

082. Processo: 1.30.001.005039/2014-22 Voto: 3504/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  racismo  decorrente  de  preconceito  contra  nordestinos  e
cariocas, praticado via rede social, em razão de insatisfação com o resultado do pleito eleitoral.
Lei  nº  7.716/89,  art.  20,  §  2º.  Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como Declínio  de
Atribuições (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 se dado 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). Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

083. Processo: 1.30.001.005167/2014-76 Voto: 3503/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  racismo  decorrente  de  preconceito  contra  nordestinos  e
cariocas, praticado via rede social, em razão de insatisfação com o resultado do pleito eleitoral.
Lei  nº  7.716/89,  art.  20,  §  2º.  Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como Declínio  de
Atribuições (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 se dado 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). Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

084. Processo: 1.30.001.005202/2014-57 Voto: 3507/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  racismo  decorrente  de  preconceito  contra  nordestinos  e
cariocas, praticado via rede social, em razão de insatisfação com o resultado do pleito eleitoral.
Lei  nº  7.716/89,  art.  20,  §  2º.  Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como Declínio  de
Atribuições (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 se dado 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). Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.



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

085. Processo: 1.34.001.007098/2014-96 Voto: 3649/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de Relatório de Inteligência Financeira do COAF. Possível
crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98). Promoção de arquivamento que se recebe como
Declínio  de  Atribuições  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Movimentações  financeiras  suspeitas,
realizadas  pela  empresa  nos  meses  de  outubro  a  dezembro  de  2012,  foram  consideradas
incompatíveis  com  a  sua  capacidade  econômica.  Diligências  realizadas  pela  ASSPA  não
apontaram elementos informativos de autoria e materialidade delitiva referentes à competência da
Justiça Federal. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  atribuição  do  Parquet  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

086. Processo: 1.34.008.000197/2015-68 Voto: 3773/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo decorrente de preconceito, em virtude de declarações
de particular veiculadas em rede social. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º. Promoção de arquivamento
que  se  recebe  como Declínio  de  Atribuições  (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
de a conduta ter  se dado por  via  da rede mundial  de computadores,  não atrai,  por  si  só,  a
competência da Justiça Federal. Transnacionalidade da conduta não evidenciada. Aplicação do
Enunciado nº 50 da 2ª CCR. 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 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Declínio)

087. Processo: 1.33.000.003510/2014-46 Voto: 3359/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta dação em pagamento de bem imóvel dissimulada de contrato de doação
por valor 13 (treze) vezes inferior ao de mercado. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Suposta prática de sonegação de ITCMD (Lei 8.137/90, artigo 2º, I). A realização de dação em
pagamento  de  bem  imóvel  por  corretor  de  imóveis  com  experiência  de  mercado  a  sócio-
administrador de sociedade por valor vil constitui, em tese, simulação relativa objetiva de contrato
de doação e refoge às práticas ordinariamente realizadas nos contratos imobiliários. A eventual
declaração falsa pelo investigado sobre o valor real do bem e a natureza do negócio jurídico para
eximir-se,  total  ou  parcialmente,  de  pagamento  do  ITCMD -  tributo  sujeito  à  modalidade  de
lançamento por declaração - constitui, em tese, crime contra a ordem tributária de natureza formal,
não se aplicando a Súmula Vinculante nº 24 do STF. Não obstante a existência de fortes indícios



de crime, não há nos autos elementos que apontem para a sonegação de tributos federais ou de
qualquer outra conduta lesiva à União ou a qualquer de suas entidades. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

088. Processo: JF/BG-0000270-20.2014.4.01.3605-
PROINVMP

Voto: 3518/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE BARRA DO GARÇAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESOBEDIÊNCIA POR PARTE DE COORDENADOR
REGIONAL  DA  FUNAI.  CE,  ART.  347.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. REQUISIÇÃO
DE SERVIDORA. ATO IMPERATIVO, IRRECUSÁVEL. PREFERÊNCIA E OBRIGATORIEDADE
DO SERVIÇO ELEITORAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA CARACTERIZADO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Notícia de
Fato instaurada para apurar possível prática do crime de desobediência, previsto no art. 347 do
Código Eleitoral, por parte do Coordenador Regional da FUNAI, o qual teria deixado de cumprir
ordem do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, recusando-se a ceder servidora requisitada
para prestar serviços na 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças/MT. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender ausente o elemento subjetivo na conduta
do agente, que alegou carência de servidores do quadro da FUNAI, amparado nas orientações da
área de legislação de pessoal e da chefia de gabinete da Presidência do órgão. 3. O Juiz Federal
da Vara Única da Subseção Judiciária de Barra do Garças/MT discordou das razões do MPF,
ressaltando que as requisições da Justiça Eleitoral  são atos imperativos,  irrecusáveis,  não se
admitindo  embaraço  pelo  órgão  requisitado,  pelo  que  se  fazem  presentes  os  elementos
essenciais  à  configuração  do  crime de desobediência.  4.  As  requisições  implementadas pela
Justiça Eleitoral, com base na Lei nº 6.999/82 e na Resolução TSE nº 23.255/10, constituem atos
impetrativos,  de caráter  temporário,  que não comportam recusa pelo  órgão de origem. 5.  No
presente caso, a Resolução TRE/MT nº 1006, de 10/04/2012, deferiu a requisição pelo prazo de 1
(um)  ano  com  efeitos  a  contar  data  de  apresentação  da  servidora  no  Cartório  Eleitoral.  O
Coordenador Regional da FUNAI em Barra do Garças/MT, por sua vez, não atendeu a requisição.
6. Ocorre que o Código Eleitoral, a teor do art. 365, estabelece a preferência e a obrigatoriedade
do serviço eleitoral, tipificando ainda como crime, no seu art. 347, a recusa de cumprimento ou
obediência a ordens da Justiça Eleitoral ou oposição de embaraços à sua execução. 7. Desse
modo,  evidenciada  a  oposição  de  resistência  ao  cumprimento  de  ato  requisitório  da  Justiça
Eleitoral,  de natureza impositiva,  resta  caracterizado o crime de desobediência,  não  havendo
óbice para instauração de ação penal.  8.  Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução. 

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

089. Processo: JF/CE-0007764-20.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 3851/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  RETORNO  VOLUNTÁRIO  AO  TRABALHO.
PERMANÊNCIA,  POR  LONGO  PERÍODO,  NA  PERCEPÇÃO  DO  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  JUIZ



PROCESSANTE.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  CONDUTA PENALMENTE
RELEVANTE.  AUTORIA E  MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS.  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 Código Penal, em
decorrência da acumulação indevida de aposentadoria por invalidez com o exercício de atividade
remunerada na Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE por parte do segurado ora
investigado, no período de 12/1998 a 12/2009, o que causou um prejuízo à Previdência Social no
valor de R$ 57.685,76 (cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis
centavos).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,
consignando que a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que o exercício de outra
atividade remunerada não é argumento aceitável  para excluir-se a pretensão ao benefício de
auxílio-doença,  sendo  tolerável  o  exercício  de  outra  atividade  laboral  pelo  beneficiário  para
complementar sua renda e prover a própria subsistência. 3. O Juiz da 11ª Vara Federal do Ceará
discordou  do arquivamento  por  entender  que  há fortes  indícios  de  que  o  investigado  obteve
vantagem ilícita em detrimento da Previdência Social, mantendo o INSS em erro por meio de uma
fraude (não informar o retorno ao trabalho), conduta que, em tese, caracteriza o tipo previsto no
art. 171, § 3º, do CP. 4. Com efeito, ainda que tenham sido observados os requisitos legais para a
concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a manutenção na percepção do benefício
após o retorno voluntário à atividade laborativa afasta, neste momento, eventual alegação de boa-
fé pela necessidade de prover a própria subsistência, configurando o estelionato previdenciário, a
que se refere o art. 171, § 3º, do CP. 5. No presente caso, a conduta enquadra-se no referido tipo
penal,  pois  o  investigado,  enquanto  aposentado  por  invalidez,  retornou  ao  trabalho
voluntariamente em 22/12/1998 e permaneceu recebendo os valores relativos ao benefício até
31/12/2009, quando foi cessado o seu pagamento, período no qual manteve a autarquia em erro.
6. A partir do momento em que retornou a exercer atividade laboral na Prefeitura Municipal de São
Gonçalo do Amarante/CE, o benefício não lhe era mais devido e ainda assim silenciou a respeito
de sua condição durante extenso lapso temporal. 7. Mesmo o mais simplório dos trabalhadores
sabe que se uma pessoa está aposentada por invalidez é porque não possui condições para
trabalhar. A existência de atividade remunerada é logicamente contrária à de aposentadoria por
invalidez.  8.  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.

090. Processo: JF/SP-0002993-27.2014.4.03.6104-
INQ

Voto: 3740/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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.  POSSÍVEL  CRIME  DE  TRÁFICO
INTERNACIONAL  DE  ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  06  (SEIS)  PACOTES  DE
SUBSTÂNCIA EM PÓ BRANCO ORIUNDOS DO EXTERIOR. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM
SÃO  PAULO/SP.  LOCAL  DA  CONSUMAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional
de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33 c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista a apreensão de
substância assemelhada à droga, em encomenda oriunda do exterior e destinada a morador de
Itanhaém/SP, pelo Serviço de Remessas Postais Internacionais da Receita Federal na Alfândega
da Secretaria  da Receita  Federal  do Brasil  em São Paulo/SP.  2.  O Procurador  da República
oficiante  na  PR/SP declinou  da  competência  à  PRM  de  Santos/SP,  cuja  jurisdição  abrange
Itanhaém/SP. 3. Manifestação do Procurador da República oficiante em Santos/SP contrária à
fixação da competência. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 4. Conhecimento da remessa como
conflito de atribuições entre membros do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da
LC nº 75/93.  5.  No caso de tráfico internacional  de entorpecentes por via  postal,  o crime se
consuma no local em que a droga ingressa no País ou dele sai para o exterior, não importando o
seu destino. Precedente do STJ. 6. Fixação da atribuição da Procuradoria da República em São
Paulo/SP para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação  o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



091. Processo: JF/GOI/PE-0000166-
76.2014.4.05.8306-INQ

Voto: 3832/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GOIANA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º DA LEI
Nº 8.176/91, 55 DA LEI Nº 9.605/98 E NO ART. 330 DO CP. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA.
MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL: INDEFERIMENTO. CPP,
ART.  28.  BEM  DA UNIÃO.  RECURSO  MINERAL.  DELITO  AMBIENTAL CONEXO  A CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei
nº 8.176/91, 55 da Lei nº 9.605/98 e 330 do CP, em virtude da extração clandestina de areia às
margens  do  Rio  Tracunhaém,  por  parte  de  investigado,  prestador  de  serviço  contratado  por
empresa de mineração, entre 2011 e 2013. 2. A Procuradora da República oficiante requereu
judicialmente o declínio de competência por entender que o Rio Tracunhaém, onde ocorreu a
extração de areia, não está situado em terreno de domínio da União, não banha mais de um
Estado, não serve de limite com outro país e tampouco se estende a território estrangeiro. 3. O
Juiz da 25ª Vara Federal de Pernambuco indeferiu o pedido formulado pelo órgão ministerial e,
aplicando, por analogia, o art. 28 do CCP, remeteu os autos a esta 2ª CCR. 4. De acordo com o
disposto  nos  arts.  20,  inc.  IX,  e  176  da  CF,  os  recursos  minerais,  inclusive  os  do  subsolo,
pertencem à União e  sua exploração depende da autorização ou concessão do DNPM. 5.  A
conduta delitiva  narrada nos autos,  além de encontrar  adequação típica no art.  55 da Lei  nº
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). 6. Competência de Justiça Federal em face de flagrante lesão
a bem da União. Incidência da Súmula nº 122 do STJ. 7. Precedentes do STF (RE nº 642567/GO,
Rel. Min. Ayres Britto, DJ: 16/09/2011) e do STJ (AgRg no AREsp 60.761/TO, 6ª Turma, Min.
Alderita Ramos de Oliveira, DJe 17/09/2012). 8. 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 
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José 
Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

092. Processo: JFCE/CTU-0000032-
16.2013.4.05.8102-INQ

Voto: 3464/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
CRATEÚS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FALSIDADE  DOCUMENTAL,  FALSIDADE
IDEOLÓGICA  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  CP,  ART.  297,  299  E  304.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ PROCESSANTE. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA E  DE  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir do envio de cópia de
sentença proferida pelo Juiz Federal da 17ª Vara da Subseção Judiciária de Juazeiro do Norte/CE,
com o propósito de apurar a possível ocorrência dos crimes tipificados nos arts. 297, 299 e 304 do
Código  Penal,  tendo  em  vista  a  utilização  de  documento  ideologicamente  falso,  qual  seja,
declaração expedida pelo município de Parambu/CE. 2. Consta dos autos que a 1ª investigada
teria utilizado a declaração subscrita pela 2ª investigada (servidora municipal, ocupante do cargo
de Diretora  de  Recursos  Humanos),  objetivando  a  comprovação  de  que  foi  professora  entre
março/1983 e setembro/2009 quando, no referido período, desempenhou funções de merendeira.
3.  A Procuradora  da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  do  feito  por  ausência  de
materialidade delitiva, vez que a declaração fornecida estaria em consonância com os registros da
CTPS  e  que  as  inconsistências  verificadas  decorreriam  de  equívocos  do  responsável  pela
elaboração da folha de pagamento e da Relação Anual de Informações Sociais  RAIS. 4. O Juiz
da  22ª  Vara  Federal  do  Ceará  (Subseção  Jud.  de  Crateús)  discordou  da  promoção  de
arquivamento, consignando haver ainda diligências a serem realizadas para esclarecer dúvidas
quanto ao período em que a primeira investigada exerceu o cargo de professora. 5. Compulsando
os autos, verifica-se haver outros elementos indiciários que não apontam para a ocorrência de
mero erro na declaração expedida pela Diretora de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de
Parambu,  bem  como  na  folha  de  pagamento  relativa  ao  exercício  de  1996  e  na  RAIS
apresentadas na Ação nº 0506634-05.4.05.8102. 6. Como ressaltado pelo Juízo de origem, nos



autos da referida ação foi acostada também uma ficha de registro de empregado (anexo 5) na
qual se observa que a investigada foi admitida em 16/03/1983 na função de merendeira. Além
disso, embora constem das folhas de pagamento que teria sido professora nos anos de 1983 a
1994 (anexos 7 a 11), as folhas correspondentes ao exercício de 1995 informam que a investigada
teria sido posta em disponibilidade, vindo a ser aproveitada como auxiliar de serviços gerais em
1996. 7. Tais informações, ao que se tem, revelam indícios de que houve o exercício da função de
professora pela investigada, porém, apenas até o ano de 1994, passando à função de zeladora a
partir de então, circunstâncias que, se comprovadas, tornam falsa a declaração fornecida pela
Prefeitura de Parambu. 8. Desse modo, havendo indícios de autoria e materialidade do delito,
afigura-se prematuro o arquivamento do presente inquérito. 9. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

093. Processo: JF/CE-0002238-72.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 3584/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 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. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime
previsto no art. 33 c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão de 12 (doze)
sementes de maconha (Cannabis sativa).  2.  O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento com fundamento na atipicidade da conduta, pois a semente de maconha destina-se
à produção e não à sua preparação, o que, por si só, não apresenta substância capaz de causar
dependência  física  ou  psíquica.  Aduziu,  também,  que  a  mera  importação  dos  grãos  sem  a
presença de tetrahidrocanabinol  (THC) configura-se simples ato preparatório, não punível pelo
ordenamento pátrio. 3. O Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará indeferiu o
arquivamento  por  entender  que  as  sementes  apreendidas  podem  servir  de  matéria-prima
destinada à preparação de droga proibida. Os autos foram remetidos a esta 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 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



094. Processo: JF/CE-0002463-58.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 3739/2015 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 PREVIDENCIÁRIO (CP, ART.
171,  §  3º).  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  07  (SETE)  PARCELAS  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA TITULAR. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO
CPP C/C  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).  AUSÊNCIA DE  AUTORIA.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a prática do crime de
estelionato  previdenciário,  tipificado  no  art.  171,  §  3º,  do  Código  Penal,  consistente  no
recebimento indevido de 07 (sete) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular,
ocorrido em 20/08/2004. Último saque ocorreu em 03/03/2005. 2.  O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. Discordância do Juiz
Federal.  Aplicação  do  art.  28  do  CPP  c/c  art.  62,  IV,  da  LC  nº  75/93.  3.  Considerando  o
recebimento irregular do benefício por 07 (sete) meses e a relevância do bem jurídico protegido,
não é razoável a aplicação do princípio da insignificância. 4. 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). 5. Insistência no arquivamento.

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

095. Processo: JF/CE-2009.81.00.013398-9-INQ Voto: 3863/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  FRAUDE  EM  DOCUMENTO  BANCÁRIO  PARA  DESVIAR
CONTRIBUIÇÃO  DEVIDA  AO  CREA/CE.  CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ PROCESSANTE. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CASO
EM  QUE  NÃO  SE  VISLUMBRA,  TRANSCORRIDOS  MAIS  DE  6  (SEIS)  ANOS,  NOVAS
DILIGÊNCIAS QUE POSSAM CONTRIBUIR, DE MODO EFICAZ, PARA A IDENTIFICAÇÃO DA
AUTORIA  DELITIVA.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do CP, em virtude da possível
ocorrência de fraude em documento bancário com o objetivo de desviar contribuição devida ao
Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  no  Estado  do Ceará  (CREA/CE)
correspondente à anuidade de 2009 do Serviço Social da Indústria (SESI). 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  ressaltando  que,  não  obstante  as
diligências realizadas, não foi possível  identificar o destinatário da fraude. Aduziu, ainda,  que,
tendo em vista o valor do documento bancário (R$ 715,08), não se pode negar a aplicação do
princípio  da  insignificância,  ante  a  clara  ausência  de  significativa  lesão  aos  bens  jurídicos
tutelados pela norma penal. 3. O Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará discordou do arquivamento
por entender ainda restarem diligências que podem levar à identificação do agente. 4. Em que
pese restar suficientemente comprovada a fraude perpetrada no boleto bancário com o objetivo de
desviar contribuição devida ao CREA/CE, a identificação do responsável pela adulteração restou
prejudicada pelos escassos elementos de prova reunidos durante o longo lapso temporal das
investigações. 5. No presente caso, ao que se tem, não se afigura provável a definição da autoria
delitiva.  Isso porque não se determinou sequer o destinatário  da fraude,  tendo em vista  que,
malgrado a empresa investigada figure como beneficiária do valor indicado no boleto, não consta
qualquer depósito da aludida importância em seu extrato bancário. 6. A própria instituição bancária
privada não logrou êxito em identificar a conta destinatária do valor, não se vislumbrando, após a
realização  de  perícia  documentoscópica,  quebra  de  sigilo  bancário  e  a  oitiva  de  possíveis
envolvidos no ilícito, a existência de novas diligências que possam contribuir, de modo eficaz, para
a identificação dos autores da fraude. 7. Há de se ressaltar, por fim, que o fato da adulteração do
documento bancário investigado não ter sido a única fraude em boleto bancário em nome da
referida autarquia federal, não torna plausível a tese de que se tenha, em vários casos, a mesma
autoria.  O certo  é  que,  transcorridos mais de 6  (seis)  anos,  não há qualquer dado concreto,
mínimo  que  seja,  quanto  à  autoria,  apto  a  justificar  a  continuidade  das  investigações.  8.
Insistência no arquivamento.



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

096. Processo: JF-CPS-0000306-40.2015.4.03.6105-
INQ

Voto: 2081/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 5ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
CAMPINAS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA PRÁTICA DE  RADIODIFUSÃO  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO
ÓRGÃO COMPETENTE. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC Nº 75/93). CONDUTA
QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ART. 183 DA LEI 9.472/97 E NÃO AO TIPO PENAL DO
ART. 70 DA LEI Nº 4.117/62. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. TRANSMISSOR DE BAIXA
POTÊNCIA  (16,5  WATTS).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  FUNDAMENTO  NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível prática do
crime tipificado no art. 70 da Lei nº 4117/62. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, já que a potência medida do
transmissor era de 16,5 Watts, a qual seria incapaz de causar lesão ao bem jurídico tutelado pelo
tipo penal. 3. A Juíza Federal, por sua vez, discordou do arquivamento por considerar inaplicável o
princípio da bagatela ao crime em comento e classificou a conduta nos moldes do art. 183 da Lei
nº 9472/97. 4. O princípio da insignificância não é aplicável nos casos de exploração irregular ou
clandestina de radiodifusão. 5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

097. Processo: JF/MG-0024564-36.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 3833/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
CP, ART. 168-A, § 1º, I). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28, CPP C/C LC 75/93, ART. 62,
IV).  RESPONSABILIDADE  PESSOAL  E  SOLIDÁRIA  DE  EX-DIRIGENTE  DE  CLUBE  DE
FUTEBOL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime
previsto no art. 168-A, § 1º, I, por parte de investigado que, na condição de Presidente de Clube
de Futebol, no período de outubro/2003 a outubro/2004, teria deixado de recolher contribuições
previdenciárias,  no  valor  de  R$  596.517,54  (atualmente  R$  2.300.000,00),  descontadas  de
pagamentos efetuados a segurados, terceiros ou arrecadadas do público. 2. O Procurador da
República  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  aduzindo  a  atipicidade  material  da  conduta
investigada, pela incidência, na espécie, do princípio da ultima ratio do Direito Penal. 3. O Juiz da
11ª Vara Federal de Minas Gerais, por sua vez, discordou do arquivamento e remeteu os autos a
esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 4. Segundo informações da Receita Federal do Brasil,
em 11/10/2007, o Clube Atlético Mineiro foi incluído no programa de parcelamento disciplinado
pela Lei nº 11.345/06 (Timemania). Posteriormente, entretanto, o fisco constatou a existência de
dezoito parcelas em atraso, o que ensejou a retomada da persecução penal. 5. Em que pese a
argumentação trazida pelo órgão ministerial  alegando que, tendo havido a mudança do órgão
diretor do Clube Atlético Mineiro, não há como punir o antigo dirigente pelo inadimplemento das
parcelas , o certo é que, nos termos do art. 137, I, do Código Tributário Nacional, os diretores,
gerentes  ou  representantes  de  pessoal  jurídicas  de  direito  privado  são  pessoalmente
responsáveis quanto às infrações definidas como crimes ou contravenções. 6. O que se extrai, no
presente  caso,  é  que  o  investigado,  na  condição  de  Presidente  de  clube  de  futebol,  teria
praticado, em tese, a conduta descrita no art. 168-A, § 1º, I, do CP, ajustando-se, pois, à hipótese
de responsabilidade pessoal do agente pela prática de ato ilícito em nome de pessoa jurídica. 7.
Desse  modo,  o  fato  de  a  agremiação,  por  meio  de  seu  novo  dirigente,  não  ter  realizado  o
pagamento das parcelas relativas ao programa de parcelamento previsto na Lei nº 11.345/06, não
enseja o afastamento da responsabilidade criminal do Presidente do Clube à época, tendo em
vista o caráter pessoal e solidário da dívida. 8. Precedente do STJ: RHC nº 20558/SP, 6ª Turma,



Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 14/12/2009. 9. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

098. Processo: JF/PR/CAS-5010176-
47.2014.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3858/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA
LC  Nº  75/93.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
HIPÓTESE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art.
334  do  Código  Penal,  em  decorrência  de  flagrante  de  transporte  de  produtos  de  origem
estrangeira desacompanhados da documentação comprobatória de seu ingresso regular no país.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação
do princípio da insignificância. 3. Discordância da Juíza Federal.  4. Caso em que verificada a
reiteração da conduta por parte da investigada. 5. A sucessiva omissão (reiteração) no pagamento
do tributo devido nas importações de mercadorias de procedência estrangeira impede a aplicação
do  princípio  da  insignificância  em  caso  de  persecução  penal  por  crime  de  descaminho.
Precedentes  do  STJ.  6.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

099. Processo: JF-RJ-0025714-02.2014.4.02.5101-
PIMPCR

Voto: 3835/2015 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.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PEDOFILIA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28,C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INDÍCIOS DE
AUTORIA  E  DE  MATERIALIDADE  DO  DELITO  PREVISTO  NO  ART.  241-A  DO  CP.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se Notícia de Fato instaurada no âmbito da Procuradoria da
República no Rio de Janeiro,  para apurar a prática do crime previsto no art.  241-A da Lei nº
8.069/90, em virtude da suposta divulgação de fotos de natureza pedopornográfica envolvendo
menores, no site http://brasiltudoliberado.com. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito, ressaltando que o material veiculado na internet não possui conteúdo
pornográfico ou cenas de sexo envolvendo criança ou adolescente. Consignou, ainda, que, não
sendo possível precisar a idade das pessoas fotografadas, restaria afastada a aplicação do art.
241-E da Lei nº 8.069/90 por ausência de dolo do agente. 3. A Juíza da 5ª Vara Federal Criminal
do  Rio  de  Janeiro  discordou  das  razões  ministeriais  por  entender  caracterizada,  em tese,  a
hipótese prevista no art. 241-A do ECA. 4. A promoção de arquivamento deve ser acolhida apenas
em face da ausência de elementos mínimos que indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou
ainda a própria existência de crime. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. Com efeito, examinando
os autos, verifica-se que o conteúdo do site referido, gravado na mídia que se encontra à fl. 9,
indica a presença de menores nas imagens acostadas às fls. 4, 50/57 e 58 do arquivo PDF. Ao
que se tem, aparentemente, as fotos apontam para a configuração, em tese, do crime previsto no
art.  241-A do  ECA.  6.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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



100. Processo: JFRS/POA-5001238-
69.2014.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4016/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CP, ART. 168, § 1º, II.
DEPOSITÁRIO INFIEL. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART.
28. POSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO PENAL DA CONDUTA EM APREÇO. ARQUIVAMENTO
INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática
do crime previsto no art. 168 do Código Penal, a partir de notícia de que o representante legal de
empresa reclamada teria deixado de cumprir ordem judicial,  não devolvendo 20 m2 de granito
polido  e  quatro  cadeiras  modelo  diretor,  que  lhe  foram confiados  como fiel  depositário.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que, embora
o investigado tenha sido indiciado pela prática do delito capitulado no art. 168, § 1º, inc. II, do
Código Penal, referido dispositivo é inconstitucional, pois reflete violação à garantia prevista no
art. 5º, inc. LXVII, da Constituição Federal, que veda o encarceramento decorrente de dívida civil.
3. O Juízo da 22ª Vara Federal de Porto Alegre/RS discordou da promoção de arquivamento,
enfatizando a possibilidade de tipificação penal da conduta em apreço. 4. Inexistindo a previsão
de cumulação das sanções civis e criminais no caso de ato atentatório à dignidade da Justiça, não
resta configurado o crime de desobediência. Contudo, vislumbra-se a caracterização do crime de
apropriação indébita, que, inclusive, tem a pena aumentada quando o agente recebe a coisa na
qualidade de depositário judicial.  5. Em que pese haver súmula do Supremo Tribunal Federal
reputando inconstitucional  a  prisão  civil  do depositário  infiel,  tal  orientação não  se  estende à
esfera  criminal,  autônoma  da  cível,  inexistindo  óbice,  de  natureza  constitucional  ou
infraconstitucional,  à tipificação penal da conduta ora apreciada. 6. A assunção da posição de
depositário impôs que o compromissado colocasse à disposição do juízo os bens penhorados, no
caso, 20 m2 de granito e quatro cadeiras modelo diretor. Quando, tendo a posse de tais bens,
deixa  de  fazê-lo,  dando-lhe,  por  conta  e  risco,  outro  destino,  incorre,  em tese,  no  crime  de
apropriação  indébita.  7.  Precedentes  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  (ACR  nº
5003423-16.2010.404.7005/PR, 8ª Turma, Relator João Pedro Gebran Neto, DJe: 03/10/2013) e
da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008789/2014-03,
unânime,  602ª  Sessão,  de  04/08/2014).  8.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para  dar
prosseguimento da persecução penal pelo crime de apropriação indébita.

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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

101. Processo: JF-SAN-0002754-23.2014.4.03.6104-
INQ

Voto: 3585/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE MERCADORIAS FALSIFICADAS. CP. ART.  334,
CAPUT. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP
C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE AOS
CASOS  DE  IMPORTAÇÃO  DE  MERCADORIAS  PROBIDAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, dando conta da
suposta ocorrência do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal, por parte dos sócios
administradores de empresa sediada em Goiânia/GO. 2.  O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância. 3. O Juízo da 6ª
Vara Federal de Santos/SP, por sua vez, considerou improcedentes as razões expendidas pelo
órgão ministerial, por entender inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando
de mercadorias falsificadas. 4. No caso em exame, conforme as apurações iniciais da autoridade
alfandegária,  existem  indícios  da  ocorrência  da  importação  de  379  chaveiros  imitando  duas
marcas de empresas fabricantes de automóveis (uma alemã e outra japonesa). Tal falsificação
encontra-se atestada nos laudos de fls. 35/38 e 54/59. 5. Cuidando-se de mercadoria falsificada,
sua importação é vedada nos termos dos arts. 605 a 608 do Regulamento Aduaneiro e do art. 198
da Lei nº 9.279/96, especialmente se considerada a sujeição à pena de perdimento, como prevê o
art. 105, inc. VIII, do Decreto-Lei nº 37/66. Além disso, são mercadorias consideradas impróprias



ao consumo, na forma do art. 18, § 6º, inc. II, do CDC, sem prejuízo da incidência do tipo penal
que protege o direito de marcas, a que se refere o art. 190 da Lei nº 9.279/96. 6. Assim, a conduta
ora  apreciada  caracterizaria,  em  tese,  o  crime  de  contrabando,  pois  houve  a  tentativa  de
importação  de  mercadoria  falsificada,  não  sendo  possível  a  incidência  do  princípio  da
insignificância em casos como o descrito nos autos, em que o objetivo precípuo da tipificação é
coibir o fomento de transporte e comercialização de produtos proibidos. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

102. Processo: JF-SOR-0005918-75.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 3836/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 2º DA LEI
Nº 8.176/91 E 55 DA LEI Nº 9.605/98. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. MPF: PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO E DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL: INDEFERIMENTO.
CPP, ART. 28. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOLO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. EXTRAÇÃO
DE BEM DA UNIÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL (LO). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos
arts. 2º, caput, da Lei nº 8.176/91 e 55 da Lei nº 9.605/98, em virtude da extração irregular de
areia em uma área de 50 há situada no município de Boituva/SP. 2. O Procurador da República
requereu judicialmente o arquivamento do feito quanto à extração de areia, constatada em 2012,
em dois locais fora da poligonal de autorização para lavra ou desacordo com a Portaria de Lavra
nº 114, consoante irregularidade noticiada pelo DNPM. No tocante à extração de areia, constatada
quando da  realização  de  perícia  realizada  pela  Polícia  Federal,  em 2014,  sem a  licença  de
operação  (LO)  válida  emitida  pela  CETESB,  vencida  em  2012,  postulou  a  declaração  de
incompetência da Justiça Federal. 3. O Juiz da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP discordou das
razões do MPF quanto ao pedido de arquivamento envolvendo a irregularidade verificada em
2012 e quanto ao seu pleito de declinação da competência referente ao fato ocorrido em 2014.
Aplicando, por analogia, o art. 28 do CCP, remeteu os autos a esta 2ª CCR. 4. Com efeito, a
assertiva acerca da suposta ausência de dolo afigura-se prematura. Não há nos autos situação
que demonstre, neste momento, a inexistência do elemento subjetivo. 5. O argumento expendido
pelo Procurador oficiante está fundado, precipuamente, nas declarações prestadas pelo próprio
investigado,  ocasião  em  que  alegou  ter  havido  um  mero  equívoco,  muito  embora  já  venha
atuando no ramo desde 2003. 6. Considerando, ainda, a expressiva quantidade de areia extraída
de forma irregular (133.869 m3, avaliados em R$ 3.346.749,50),  a ocorrência de erro técnico
merece melhor apuração. Somente com a produção de novas provas, no curso de eventual ação
penal, é que será possível confirmar ou não a versão dada pelo investigado. 7. Por outro, dispõe o
art.  20,  inc.  IX,  da Constituição Federal  que constituem bens da União os recursos minerais,
inclusive os do subsolo, sendo certo que o subsequente art. 176 estabelece serem de propriedade
da  União  as  jazidas  e  demais  recursos  minerais,  enfatizando  que  tais  bens  constituem
propriedade distinta da do solo para efeito de exploração. 8. Assim, como bem ressaltado pelo
Juízo de origem, a ausência de qualquer autorização legal necessária (seja federal, estadual ou
municipal) torna criminosa a conduta de extração do bem da União. É dizer: o tipo não restringe a
autorização legal à esfera federal. Portanto, existente o interesse da União. 9. Não homologação
do arquivamento e do declínio.  Designação de outro  membro para prosseguir  na persecução
penal.

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

103. Processo: JF-SP-0008962-20.2014.4.03.6105-
APP

Voto: 3586/2015 Origem: BLOQUEADO - JUSTIÇA 
FEDERAL DE SÃO PAULO - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO



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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FALSIDADE  DOCUMENTAL E  DE  ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 297, § 3º, E 171, § 3º. MPF: ARQUIVAMENTO QUANTO A UM DOS
INVESTIGADOS. DISCORDÂNCIA DO JUIZ PROCESSANTE. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  AGENTE  IMPUTÁVEL À  ÉPOCA DOS  FATOS.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA E  DE
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  OFERTA DE  DENÚNCIA.  EVENTUAL INSANIDADE  MENTAL.
SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.  1.  O Procurador  da  República
oficiante na PRM de Campinas/SP ofereceu denúncia em face do 1º e 2º investigados (M.B.G. e
J.B.S.) como incursos nas penas do art. 297, § 3º, III (pela inserção de vínculo falso em GFIP), em
concurso material com o art. 171, § 3º (pela obtenção de benefício fraudulento), e art. 171, § 3º,
c/c  art.  14,  II  (por  quatro  tentativas  de  obtenção  de  benefício),  todos  do  CP,  e  contra  o  3º
investigado (M.V.A.) como incurso nas sanções do art.  171, § 3º  (pela obtenção de benefício
fraudulento), e art. 171, § 3º, c/c art. 14, II (por quatro tentativas de obtenção de benefício), ambos
do CP. 2. Em relação ao 4º investigado (G.P.L.) postulou o arquivamento do inquérito, em razão de
ter sido constatado, nos autos do Incidente de Insanidade Mental nº 0014781-69.2013.403.6105,
instaurado perante o Juízo da 1ª Vara Federal  de Campinas/SP, que é portador de demência
decorrente de acidente vascular cerebral. 3. O Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas/SP rejeitou
a promoção de arquivamento, encaminhando os autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do
CPP. 4. O investigado era imputável à época dos fatos e, nos termos do art. 152 do CPP, havendo
provas  da autoria  e  da materialidade,  ofertada  e recebida a  denúncia,  cabível,  no caso,  é  a
suspensão da ação  penal.  5.  Em caso  de dúvida  sobre a  integridade  mental  do  acusado,  a
marcha  processual  segue  regularmente,  de  modo  que  durante  a  instrução  dos  autos  seja
instaurado o incidente de insanidade mental, exame técnico indispensável para que o juiz possa
decidir sobre a culpabilidade ou não réu e aplicar as disposições legais pertinentes à sua situação
pessoal. 6. Desse modo, havendo indícios de autoria e materialidade do delito e ainda sequer
apreciado pelo Juízo de origem o laudo constante dos autos de Incidente de Insanidade Mental
encaminhado  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Campinas/SP,  afigura-se  prematuro  o
arquivamento do presente inquérito policial. 7. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar continuidade à persecução, facultando-se ao Procurador da República oficiante a
oportunidade de prosseguir no feito, se assim entender pertinente.

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

104. Processo: JF/MG-0011876-76.2013.4.01.3800-
APN

Voto: 3587/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  PRÁTICA DO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  334,  §  1º,  ALÍNEA C,  DO  CP.
CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO (ART. 89, LEI Nº 9.099/95). NEGATIVA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.62,  IV.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  696  DO  STF.
CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  REGISTROS  QUE  NÃO  OBSTAM  A  CONCESSÃO  DO
SURSIS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA OFERECERA PROPOSTA. 1.
Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a possível prática do crime previsto no art. 334, §
1º, alínea c, do Código Penal, em virtude da importação clandestina de cigarros. 2. Instado a se
manifestar,  o  Procurador  da  República  oficiante  se  opôs  ao  oferecimento  da  suspensão
condicional  do  processo,  eis  que  o  acusado  possui  registro  negativo  em  sua  folha  de
antecedentes, constando a instauração de dois termos circunstanciados com o fim de apurar a
prática de jogo de azar. 3. Aplicação da Súmula nº 696 do STF (Reunidos os pressupostos legais
permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o Promotor de Justiça a
propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia
o art. 28 do Código de Processo Penal). Conhecimento da remessa 4. No caso em exame, além
do presente processo, não há qualquer registro na FAC federal do acusado juntada aos autos. Na
FAC estadual é possível constatar a existência de dois termos circunstanciados instaurados com o
fim de apurar a prática de jogo de azar. Tais antecedentes remontam aos anos de 2000/2001 e
foram  cancelados  em 05/2002  e  05/2003  face  a  extinção  da  punibilidade  pelo  cumprimento
integral  da pena restritiva  de direitos.  5.  Verifica-se,  portanto,  que os procedimentos referidos
constituem registros antigos, versando sobre fatos de natureza diversa (contravenções penais),



não havendo registros negativos posteriores à prática delituosa ora apurada. 6. Desse modo, os
antecedentes invocados pelo Procurador oficiante como forma de justificar a suposta má conduta
social do acusado e a sua personalidade voltada para a prática criminosa não obstam o direito à
suspensão  condicional  do  processo.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público
Federal para propor a suspensão condicional do processo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

105. Processo: JFRS/POA-5034954-
87.2014.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 4017/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 273, §
1º-B, INC. I, CP. BAIXA DOS AUTOS PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE POSSÍVEL OFERTA
DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO,  À  VISTA  DE  EVENTUAL
DESCLASSIFICAÇÃO DO FATO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 334, § 1º, ALÍNEA D, DO
CP. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 28 DO CPP. HIPÓTESE DE CONHECIMENTO DA
REMESSA.  PROVA  SUFICIENTE  DO  CRIME  DESCRITO  NA  DENÚNCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. INSISTÊNCIA NA RECUSA DA OFERTA DA PROPOSTA DO
BENEFÍCIO DO SURSIS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS SEUS ULTERIORES TERMOS.
1. Trata-se de Ação Penal instaurada em face de Â.L.P.M., M.V.C. e G.C.V., pela suposta prática
do crime tipificado no art. 273, § 1º-B, inc. I, do Código Penal, na forma do art. 29, caput, do
mesmo diploma legal. 2. Segundo narra a peça acusatória, os denunciados importaram e tinham
em depósito,  no  interior  da  residência  da  segunda  acusada,  para  posterior  comercialização,
medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária (Laudo nº 919/2010, fls. 263/269 do
IPL),  de origem chinesa, como demonstrado no cumprimento a mandado de busca domiciliar
expedido pelo  Juízo da 8ª Vara Criminal do Foro Central  de Porto  Alegre/RS,  em que foram
apreendidos 98 unidades de Toxina Botulínica Tipo A, 50 u.i., popularmente conhecida por botox,
248 embalagens para acondicionar Toxina Botulínica Tipo A, 300 etiquetas adesivas referentes ao
produto, 85 caixas de isopor de 500 ml, cheques emitidos por médicos e clínicas, R$ 2.290,00 em
moeda corrente nacional,  U$ 400,00, 28 folders de apresentação do produto Toxina Botulínica
Tipo A, 50 u.i., uma pasta arquivo AZ, com anotações de controle de movimentação de vendas,
passaportes, além de comprovantes bancários e de remessa de sedex, uma agenda, cartões de
médicos e clínicas de estética, entre outros. 3. O Juízo da 22ª Vara Federal de Porto Alegre/RS
recebeu a denúncia em face dos referidos investigados e acolheu a promoção de arquivamento
do IPL 2009.71.00.035030-4 no que tange aos profissionais da saúde envolvidos nos fatos. Em
outra  decisão,  converteu  o  feito  em  diligência  para  que  o  Ministério  Público  Federal  se
manifestasse sobre a possibilidade de oferecer proposta de suspensão condicional do processo à
ré, à vista de eventual desclassificação do fato para o delito descrito no art. 334, § 1º, alínea d, do
Código Penal, c/c o art. 383, § 1º, do Código de Processo Penal. 4. Ao reapreciar os autos, o
Procurador da República oficiante houve por bem, considerando todas as provas produzidas nas
fases de instrução e de investigação policial, manter o pedido de condenação com base no art.
273, § 1º-B, inc. I, do Código Penal, deixando, consequentemente, de oferecer o benefício da
suspensão condicional do processo. 5. Oferecida a denúncia e havendo discordância do Juízo
quanto à propositura ou não da suspensão condicional do processo deve ser resolvida por meio
da aplicação analógica do art. 28 do CPP, nos termos da Súmula 696 do STF. 6. Observa-se, no
presente caso, haver provas suficientes da prática do delito tipificado no art. 273, § 1º-B, incs. I, do
Código Penal, na modalidade dolosa. A autoria e a materialidade do delito restaram plenamente
comprovadas.  7.  Por  meio  das  interceptações telefônicas realizadas com autorização  judicial,
verifica-se que a ré tinha completa ciência da irregularidade decorrente da falta de registro na
ANVISA do produto que comercializava. Além disso, uma das testemunhas da acusação, no caso,
médica que recebeu a acusada em seu consultório, confirmou, em seu depoimento, que a ré
sabia  que Toxina Butolínica  Tipo  A por  ela  vendida não possuía  registro  perante  o  órgão de
vigilância sanitária, razão pela qual explicava ser o preço do produto abaixo do encontrado no
mercado. 8. De outra parte, como enfatizado pelo Procurador oficiante, deve ser levado em conta
o alto grau de instrução da acusada. Conforme declarações prestadas no próprio interrogatório, a
ré informou ser formada em Administração, tendo sido realizada, ainda, curso de pós-graduação
em Recursos  Humanos e  Turismo,  além de  estar  concluindo  mestrado  nessa  última  área.  A



acusada, portanto, é pessoa esclarecida e dotada de amplo conhecimento, não sendo crível que
desconhecesse a ilicitude de sua conduta. 9. Desse modo, a conduta criminosa descrita na inicial
acusatória enquadra-se no tipo penal do art.  273,  § 1º-B,  inc.  I,  do Código Penal,  não sendo
cabível a desclassificação para o delito previsto no art. 334 do mesmo diploma. 10. Insistência na
recusa da oferta de suspensão condicional do processo, dando-se regular prosseguimento ao
feito com a prolação da sentença. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

106. Processo: 1.14.000.002563/2014-03 Voto: 2208/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM
EMANADA DE JUÍZO TRABALHISTA (CP, ART. 330). CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES QUE SE
RESOLVE SEGUNDO O LUGAR DA INFRAÇÃO (CPP, ART 70). ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE.
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de desobediência (CP, art.
330). 2. Representantes legais de empresa privada situada no Rio de Janeiro, após intimados
pelo  Juízo  da  13ª  Vara  do  Trabalho  de  Salvador  para  cumprimento  de  ordem  judicial,
permaneceram inertes. 3. O art. 70 do CPP dispõe que a competência, em regra, é determinada
segundo o lugar da infração. No crime de desobediência (CP, art. 330) a infração se consuma
onde a ordem deveria ser cumprida. 4. No caso, os atos determinados pelo Juízo da 13ª Vara do
Trabalho de Salvador/BA (bloqueio e depósito de dinheiro) deveriam ser praticados no Rio de
Janeiro/RJ, local da sede da empresa destinatária da ordem e onde o seu cumprimento deixou de
ser realizado, consumando-se naquela localidade eventual crime de desobediência (CP, art. 330).
5.  Oportuno ressaltar  que para a configuração do crime de desobediência não basta  o mero
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 que o eventual não cumprimento caracteriza crime. 6.
Fixação  da  atribuição  da  Procuradoria  da  República  no  Rio  de  Janeiro  para  prosseguir  na
persecução criminal.

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

107. Processo: 1.14.003.000381/2014-60 Voto: 3741/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  APRESENTAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  FALSAS  AO  SISTEMA  DOF.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  E  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  CONDUTA TÍPICA E
ANTIJURÍDICA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de fato. Particular que
teria  vendido carvão vegetal  em desacordo com licença outorgada pela  autoridade  ambiental
competente,  utilizando  documentos  de  origem  florestal  (DOF)  ideologicamente  falsos.  2.
Promoção de arquivamento e de declínio de atribuições. 3. No caso ora analisado, o investigado
inseriu, em documento público federal (documento de origem florestal  DOF), declaração falsa,
com  o  fim  de  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante,  incorrendo  no  crime  de
falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  ou  no  crime  previsto  no  art.  69-A da  Lei  nº  9.605/98.  4.
Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem
Florestal  (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento
público  federal  que  consiste  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.  5.  As  informações  constantes  no  sistema  DOF  viabilizam  a  movimentação
interestadual ou internacional de produto florestal, por essa razão é o IBAMA o responsável pelo



controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse da União. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

108. Processo: 1.14.003.000539/2014-00 Voto: 3344/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  TRANSPORTE  E
ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE MADEIRA. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL  DOF
VENCIDO.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Notícia  de  fato.  Extração,  exploração,  depósito  e  venda  de
produtos  de  origem vegetal  sem licença  válida  outorgada  pela  autoridade  competente,  entre
outras irregularidades. 2. Promoção de declínio de atribuições. 3. No presente caso, conforme se
verifica  no  Relatório  de  Fiscalização  do  IAP,  várias  irregularidades  foram  constatadas  nos
documentos que  foram apresentados aos  fiscais,  tais  como:  1)  DOF  Documento  de Origem
Florestal vencido (não válido); 2) a rota de transporte não correspondia ao consignado no DOF; 3)
a Nota Fiscal se referia a destinatário situado em Paranavaí/PR, porém a madeira foi depositada
em Uniflor/PR; 4) houve divergência em relação ao proprietário constante na Nota Fiscal e aquele
que se  apresentou  para  a  retirada  da  madeira;  e  5)  a  Nota  fiscal  continha  data de emissão
posterior  à  data  da apreensão da madeira  (fl.  09),  evidentemente  com o  nítido  propósito  de
impedir  ou  dificultar  a  ação  fiscalizatória  do  Poder  Público  em  qualquer  nível  federativo.  4.
Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem
Florestal  (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento
público  federal  que  consiste  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.  5.  As  informações  constantes  no  sistema  DOF  viabilizam  a  movimentação
interestadual ou internacional de produto florestal, por essa razão é o IBAMA o responsável pelo
controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse da União. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

109. Processo: 1.15.002.000718/2013-21 Voto: 4019/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO
QUALIFICADO E DE FALSIDADE DOCUMENTAL EM FACE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
SUPOSTA  INOCORRÊNCIA  DE  PREJUÍZOS  À  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  REVISÃO  DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2º CCR).  FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE QUANTO À
ILICITUDE  DOS  AUMENTOS  CONCEDIDOS,  A  PRINCÍPIO,  PARA  OBTENÇÃO  DE
EMPRÉSTIMOS  CONSIGNADOS.  INTERESSE  FEDERAL  NA  CAUSA.  NECESSIDADE  DE
MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para
apurar possível crime de estelionato e de falsidade documental, em face da Caixa Econômica
Federal, decorrentes da concessão de aumentos exorbitantes das remunerações de servidores da
Câmara  Municipal  de  Juazeiro  do  Norte/CE,  sem lei  autorizativa,  a  fim  de  alterar  a  margem
consignável dos contracheques e assim amparar a concessão de empréstimos consignados. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, realçando que não houve
prejuízos à CEF, segundo informações prestadas pela própria instituição, e que foi constatado um
único  caso  em  que  o  servidor  encontrava-se  inadimplente,  não  havendo,  contudo,  falsidade
documental, pois não se observou adulteração no contracheque apresentado para obtenção do
empréstimo.  Aduziu,  também,  que  não  restou  configurado,  na  hipótese,  crime  de  estelionato
qualificado  ou  mesmo de falsidade  documental,  mas tão-somente  a  concessão de  aumentos



exorbitantes da remuneração dos servidores da Câmara local, ocupantes de cargo efetivo, sem lei
autorizativa, bem como a contratação de servidores fantasmas para ocupar cargos em comissão.
3.  Com a devida vênia,  vislumbra-se interesse federal  na causa. Da leitura atenta dos autos,
observa-se, a partir da representação ofertada por um dos Vereadores da Câmara Municipal de
Juazeiro  do  Norte/CE,  que  a  falsificação  de  contracheques,  dos  valores  da  remuneração
percebida e da margem consignável dos servidores efetivos e comissionados, podem, de fato, ter
ludibriado a análise financeira  realizada pela  Caixa  Econômica Federal  e  induzido em erro  a
concessão de  empréstimos elevados solicitados por  servidores.  4.  Nesse contexto,  é  forçoso
reconhecer, a promoção de declínio de atribuições não traz fundamentação suficiente acerca da
licitude  (ou  não)  dos  aumentos  exorbitantes  da  remuneração  dos  servidores  municipais,
concedidos, a princípio, com o intuito de obtenção de empréstimos consignados junto à CEF. 5. A
investigação deve prosseguir,  por ora,  no âmbito do Ministério Público Federal  para que seja
esclarecido se o aumento era verdadeiro  ou se ocorreu apenas para elevar indevidamente a
margem consignável. O fato de uma única servidora comissionada encontrar-se inadimplente não
afasta possível configuração do crime de estelionato qualificado, devendo ser verificado, no que
tange aos demais servidores, se houve, também, apresentação de documentos falsos. 6. Não
homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do MPF para prosseguir
na persecução penal.

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

110. Processo: 1.17.000.003733/2014-57 Voto: 3170/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  OCORRIDO  EM  NAVIO.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime ocorrido em navio, que resultou no óbito
de tripulante decorrente da quebra da cinta de amarração de um cabo de aço no convés da
embarcação. 2. O il.  Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual ao argumento de que embora a embarcação seja de grande porte e
possua potencial marítimo para deslocamento internacional, não realiza viagens transnacionais,
limitando-se às águas territoriais nacionais entre Rio de Janeiro e Vitória e as bacias de Campos e
do Espírito Santo, restando ausente ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União. 3.
Autos encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. 4. A
Constituição  Federal,  em seu  art.  109,  IX,  expressamente  aponta  a  competência  da  Justiça
Federal para processar e julgar "os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada
a competência da Justiça Militar". 5. Em razão da imprecisão do termo "navio" utilizado no referido
dispositivo constitucional, a doutrina e a jurisprudência construíram o entendimento de que "navio"
seria embarcação de grande porte o que, evidentemente, excluiria a competência para processar
e julgar  crimes cometidos a bordo de outros tipos de embarcações,  isto  é,  aqueles que não
tivessem  tamanho  e  autonomia  consideráveis  que  pudessem  ser  deslocados  para  águas
internacionais.  (CC 118.503/PR,  Rel.  Min.  Rogerio  Schietti  Cruz,  Terceira  Seção,  julgado  em
22/04/2015, DJe 28/04/2015) 6. No caso em exame, não resta dúvida de que a embarcação é
considerada de grande porte e com plena capacidade de realização de deslocamento para águas
internacionais, o que evidencia o interesse da União e, consequentemente,  a competência da
justiça  federal  para  o  seu  julgamento.  7.  É  indiferente  a  qualidade  das  pessoas  lesadas,
constituindo razão suficiente e autônoma para a fixação da competência federal, a implementação
da hipótese prevista no inciso IX, do art. 109, do Texto Maior. (HC 40.913/SP, Rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/05/2005, DJ 15/08/2005, p. 338). 8. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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



111. Processo: 1.23.006.000013/2015-63 Voto: 3625/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ART. 69-A; CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº
32 DA 2ª CCR). INFORMAÇÕES QUE VIABILIZAM A MOVIMENTAÇÃO INTERESTADUAL OU
INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.  RESPONSABILIDADE  DO  IBAMA  PELO
CONTROLE  E  GERÊNCIA  DO  SISTEMA.  INTERESSE  FEDERAL  EVIDENCIADO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes descritos no art. 69-A da Lei
nº 9.605/98 e no art. 299 do Código Penal, consistente na inserção de informações falsas em
sistema oficial  de controle de produtos e subprodutos florestais (SISDOF), conforme termo de
Constatação de Ilícito Ambiental  e Auto de Infração nº 9075186,  lavrado em 30/10/2014 pelo
IBAMA.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas  atribuições,
ressaltando que não cabe ao MPF apurar falsidades contra o CEPROF  Cadastro de Exploradores
e Consumidores de Produtos Florestais, gerido e alimentado pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente do Pará. 3. No caso ora analisado, o investigado inseriu, em sistema oficial de controle
de produtos e subprodutos florestais (SISDOF), declaração falsa, com o fim de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, incorrendo no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) ou
no crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98. 4. Conforme estabelece o art. 1º da Instrução
Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem Florestal (DOF),  instituído pela Portaria
MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento público federal que consiste 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.  5.  As  informações  constantes  no
sistema DOF viabilizam a movimentação interestadual ou internacional de produto florestal, por
essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o
interesse da União. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

112. Processo: 1.23.006.000290/2014-95 Voto: 3628/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ART. 69-A; CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº
32 DA 2ª CCR). INFORMAÇÕES QUE VIABILIZAM A MOVIMENTAÇÃO INTERESTADUAL OU
INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.  RESPONSABILIDADE  DO  IBAMA  PELO
CONTROLE  E  GERÊNCIA  DO  SISTEMA.  INTERESSE  FEDERAL  EVIDENCIADO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes descritos no art. 69-A da Lei
nº 9.605/98 e no art. 299 do Código Penal, consistente na inserção de informações falsas em
sistema oficial  de  controle  de produtos  e  subprodutos  florestais  (SISDOF),  conforme Auto de
Infração nº 724990, lavrado em 31/10/2013 pelo IBAMA. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o declínio de suas atribuições, ressaltando que não cabe ao MPF apurar falsidades
contra o CEPROF  Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais, gerido e
alimentado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Pará. 3. No caso ora analisado, o
investigado inseriu, em sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais (SISDOF),
declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, incorrendo no
crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) ou no crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98. 4.
Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem
Florestal  (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento
público  federal  que  consiste  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.  5.  As  informações  constantes  no  sistema  DOF  viabilizam  a  movimentação



interestadual ou internacional de produto florestal, por essa razão é o IBAMA o responsável pelo
controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse da União. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

113. Processo: 1.25.000.002901/2014-15 Voto: 3682/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 297, § 4°, DO CP. REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32  2ª CCR). INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME
DE  OMISSÃO  DE  REGISTRO  EM  CTPS.  ENUNCIADOS  N°  27  DA  2ª  CCR/MPF.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar
possível crime de omissão de registro em CTPS (CP, art. 297, § 4°). 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o declínio do procedimento sob alegação de que a conduta narrada  omissão
de anotação em CTPS  não atinge os trabalhadores considerados em sua coletividade, sendo,
portanto, de atribuição da Justiça Estadual. 3. A respeito da possível omissão na anotação de
CTPS, o Enunciado nº 27 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão estabelece a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal nos casos dos delitos previstos no art. 297, §§
3º e 4º, do Código Penal. 4. Recentes precedentes da Terceira Seção do STJ: CC nº 135.200/SP,
DJe 2/2/2015; CC nº 127.706/RS, DJe 3/9/2014. 5. Não Homologação do declínio de atribuições e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
em relação ao crime previsto no art. 297, § 4º, do CP.

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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

114. Processo: 1.27.001.000327/2014-86 Voto: 54/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE ATRIBUIÇÕES.  FALSA INFORMAÇÃO  AO
SISTEMA DOF. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de fato.  Suposto crime tipificado no art.  299 do Código
Penal consistente na prestação de informação falsa ao Sistema DOF. 2. Promoção de declínio de
atribuições.  3.  Conforme  estabelece  o  art.  1º  da  Instrução  Normativa  IBAMA nº  112/06,  o
Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de
2006,  é  documento  público  federal  que  consiste  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.  4.  As  informações  constantes  no  sistema  DOF  viabilizam  a
movimentação interestadual ou internacional de produto florestal, por essa razão é o IBAMA o
responsável pelo controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse da União. 5.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução
criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

115. Processo: 1.30.019.000068/2014-17 Voto: 3527/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 297, § 4º, DO CÓDIGO



PENAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32  2ª CCR). POSSÍVEL
OMISSÃO DE ANOTAÇÃO NA CTPS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENUNCIADO Nº
27 DA 2ª CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime descrito
no art. 297, § 4º, do CP. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas
atribuições em favor do Ministério Público Estadual por não vislumbrar prejuízo direto a bens,
serviços  e  interesses da União.  3.  A respeito  da possível  omissão na anotação de CTPS,  o
Enunciado  nº  27  desta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  estabelece  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal nos casos dos delitos previstos no art. 297, §§
3º e 4º, do Código Penal. 4. Recentes precedentes da Terceira Seção do STJ: CC nº 135.200/SP,
DJe 2/2/2015; CC nº 127.706/RS, DJe 3/9/2014. 5. Não homologação do declínio de atribuições e
designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

116. Processo: JF-FRA-0000890-83.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 3673/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CP,  ART.  334,  §  1º,  C.  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INAPLICABILIDADE  DO
POSTULADO  AOS  CASOS  DE  IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A 40  (QUARENTA)  MAÇOS.
EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de contrabando,
previsto no art. 334, § 1º, alínea c, do Código Penal, em razão da apreensão de 54 (cinquenta e
quatro)  maços  de  cigarro  de  procedência  estrangeira,  expostos  à  venda  no  estabelecimento
comercial situado em Igarapava/SP, desacompanhados de documentos que atestem seu ingresso
lícito no território nacional. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  com suporte  no princípio  da  insignificância,  haja  vista  a  pequena quantidade de  cigarro
apreendida. 3. A Juíza da 1ª Vara Federal de Franca/SP, por sua vez, discordou do arquivamento
por considerar  inaplicável  o  princípio  da insignificância  ao crime de contrabando de cigarros,
ressaltando que esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão fixou como parâmetro para aplicação
do referido postulado o total  de 40 (quarenta) maços.  Consignou, ainda, que a introdução de
produtos de fabricação estrangeira no país não só elide o recolhimento de tributos cabíveis, mas
também afeta diretamente a saúde pública e a indústria nacional. 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. 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.  Inobservância  das  normas  da  Lei  nº  9.532/97,  que  restringem,  com rigor,  o
comércio de cigarros no país. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

117. Processo: 1.03.000.000252/2015-66 Voto: 3837/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  TERMO  CIRCUNSTANCIADO.  POSSÍVEL  CRIME  ELEITORAL.  LEI  Nº
9.504/97, ART. 39, § 2º, II. ARREGIMENTAÇÃO DE ELEITORES E PROPAGANDA DE BOCA DE
URNA. MPE: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. FATOS PRESENCIADOS POR UM POLICIAL MILITAR E CONFIRMADOS
PELOS INVESTIGADOS. MATERIAL DE CAMPANHA APREENDIDO. ILÍCITO CONFIGURADO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPE PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.  1.



Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar possível crime tipificado no art. 39, §
2º, inc. II, da Lei nº 9.504/97, praticado, em tese, por dois eleitores que foram surpreendidos por
policiais militares, em Fernandópolis/SP, no dia 26/10/2014, quando se realizava o segundo turno
das eleições, em poder de um rolo plástico contendo adesivos circulares de propaganda eleitoral
do então candidato a Presidente da República. 2. O Promotor de Justiça Eleitoral promoveu o
arquivamento  do  feito,  aduzindo  não  haver  testemunha  presencial  que  confirmasse  que  os
investigados estivessem efetivamente arregimentando eleitores ou mesmo fazendo propaganda
de  boca  de  urna  no  dia  da  eleição.  3.  O  Juiz  da  150ª  Zona  Eleitoral  de  Fernandópolis/SP
discordou das razões ministeriais por entender que a conduta dos autuados, descrita no boletim
de ocorrência, enquadra-se no tipo penal referido. 4. Com efeito, há notícia de que a testemunha
presencial, um Sargento da PM, mencionou que um dos investigados (C.de O.G.S), lhe narrou
que as pessoas que por ali  passavam e lhe pediam, ele fornecia o adesivo do candidato em
questão.  5.  Ao  que  se  tem,  houve  apreensão  do  material  de  campanha  e  os  autuados
confirmaram que portavam esses materiais naquela ocasião e naquele local, o que configura, a
princípio, a conduta de arregimentação de eleitoral ou mesmo propaganda de boca de urna do dia
da eleição, a que se refere o art. 39, § 5º, inc. II, da Lei nº 9.504/97. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Eleitoral para prosseguir na persecução.

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

118. Processo: 1.33.000.000444/2013-71 Voto: 3879/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCUMPRIMENTO DE
JORNADA DE TRABALHO POR MÉDICO CONTRATADO PELA SECRETARIA ESPECIAL DE
SAÚDE  INDÍGENA  (SESAI).  IRREGULARIDADE  QUE  PROPICIARIA  A  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS NUMA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  ESCLARECIMENTOS  ENCAMINHADOS PELA REPRESENTANTE.
NECESSIDADE  DE  MELHOR  APURAÇÃO  DOS  FATOS.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação
formulada por Procuradora da República atuante também na PR/SC, por meio da qual noticia
possível crime de falsidade ideológica por parte de médico contratado pela Secretaria Especial de
Saúde Indígena (SESAI), que não estaria observando a jornada de trabalho pactuada (quarenta
horas semanais)  para que pudesse também prestar serviços em unidade de saúde municipal
(norte  da  Ilha  de  Santa  Catarina).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito por impossibilidade de prosseguir nas investigações, aduzindo, para tanto,
que foi remetida representação criminal para a área criminal e não se tipifica o fato, a FUNAI não
sabe  de  onde  vem o  dinheiro  para  pagar  o  médico  que  atende  indígenas,  ou  seja,  não  há
possibilidade de sair  do círculo de diz-que-diz-que de modo a tipificar  uma conduta,  provar o
prejuízo à União e descobrir o crime cometido, para ter o fundamento necessário à requisição de
inquérito policial e propositura de ação penal. 3. Inconformada com a promoção de arquivamento,
a representante apresentou recurso, buscando esclarecer pontos relevantes relacionados com os
convênios da SESAI para a contratação de equipes de saúde indígena. 4. Com a devida vênia, a
simples leitura das razões do recurso subscrito pela ora representante leva à conclusão de que o
arquivamento do presente feito, no atual estágio, afigura-se prematuro e equivocado. 5. Ao descer
aos  pormenores  da  ocorrência,  registrou  a  representante  que  os  serviços  de  saúde para  as
comunidades indígenas não se insere nas atribuições da FUNAI há mais de quinze anos, desde a
edição da denominada Lei Arouca (Lei nº 9.836 de 1999, que criou o subsistema de atenção à
saúde indígena dentro do SUS).  Assim, à época da transferência administrativa da prestação
desses serviços  públicos  federais,  inicialmente  o  órgão  encarregado foi  a  FUNASA,  situação
alterada através da edição da Lei  nº  12.314/2010,  que criou a Secretaria Especial  de Saúde
Indígena (SESAI), órgão que integra o Ministério da Saúde. () Evidentemente a FUNAI não sabe
nem poderia saber  de onde vem o dinheiro para o pagamento do médico contratado por um outro
órgão da Administração  a SESAI, através de convênio. Por outro lado, as informações sobre
esses recursos podem ser obtidos através das prestações de contas de orçamento e convênios
da  SESAI,  inclusive  através  dos  endereços  eletrônicos  que  dão  transparência  aos  gastos
públicos. 6. Além disso, tanto o contrato com o referido médico quanto os valores especificamente
utilizados para o pagamento deste poderiam ter sido facilmente investigados pela Polícia Federal,



caso o encaminhamento feito por  mim há alguns anos tivesse sido objeto  de instauração de
inquérito policial. Quiça tal fato ilícito não fosse ou não seja isolado, situação que poderia ter sido
mais  amplamente  investigada  e  conclusivamente  informada  pela  autoridade  policial,  assim
podendo este MPF contribuir para a mudança dessa 'cultura' da negligência e do 'jeitinho' a que o
Procurador oficiante  fez referência,  cultura  ou 'doença'  que está,  atualmente,  sofrendo sérios
abalos como consequência do formidável trabalho dos colegas atuantes nas forças tarefas que se
ocupam dos casos de corrupção neste país.  7. Nesse contexto,  observa-se que, para melhor
exame dos fatos, deveria ter sido, ao menos, oficiada a representação da SESAI responsável
pelos serviços para as comunidades Guarani daquela região, qual seja, o DSEI Litoral Sul.  8.
Aliás,  extrai-se do próprio  portal  da saúde do Governo Federal  que a Secretaria Especial  de
Saúde Indígena (SESAI) é a unidade do Ministério da Saúde responsável por coordenar a Política
Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema
de Atenção  à  Saúde  Indígena  (SasiSUS),  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS).  9.
Portanto, somente após o exaurimento das diligências capazes de bem esclarecer o ocorrido, é
que o Ministério Público Federal poderá concluir se existem elementos suficientes para deflagrar a
ação  penal  ou  se  deve  promover  o  arquivamento  do  apuratório.  10.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

119. Processo: 1.34.001.000171/2015-80 Voto: 3743/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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).
CRÉDITO  RECONHECIDO  EM  SENTENÇA  TRABALHISTA.  MATERIALIDADE  DO  DELITO
EVIDENCIADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da Vara do
Trabalho de Registro/SP, para apurar possível crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A)
por parte de empresa que figurou como reclamada nos autos de ação trabalhista. 2. O Procurador
da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  ante  a  ausência  de  lançamento
definitivo do crédito tributário por parte de autoridade administrativa. 3. Havendo crédito tributário
reconhecido  judicialmente  em  sentença  trabalhista,  desnecessária  é  a  realização  de  outro
lançamento  pela  autoridade  administrativa  tributária.  4.  Em tais  casos,  a  sentença trabalhista
definitiva condenatória ou homologatória do acordo, após sua liquidação pelo contador do juízo,
define o valor do tributo e constitui o crédito, e o crime se consuma após o transcurso do prazo
legal  para  recolhimento  dos  valores  devidos.  5.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

120. Processo: 1.34.016.000172/2015-65 Voto: 3822/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  62,  IV,  LC Nº  75/93).  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 instaurada para apurar a prática do
crime de descaminho (CP, art.  334). Tributos não recolhidos estimados em R$ 2.378,11, 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

121. Processo: 1.34.016.000196/2015-14 Voto: 3823/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  62,  IV,  LC Nº  75/93).  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 instaurada para apurar a prática do
crime de descaminho (CP, art.  334). Tributos não recolhidos estimados em R$ 1.115,23, 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

122. Processo: 1.34.016.000199/2015-58 Voto: 3794/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  62,  IV,  LC Nº  75/93).  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 instaurada para apurar a prática do
crime de  descaminho  (CP,  art.  334).  Tributos  não  recolhidos  estimados em R$ 522,16,  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

123. Processo: DPF/AM-00288/2013-INQ Voto: 3826/2015 Origem: GABPR2-MVF - MARISA 
VAROTTO FERRARI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Particular  flagrado por  agentes  do ICMBio caçando na reserva  do Uatumã,
localizada na Vila de Balbina, em Presidente Figueiredo/AM, portando 2 (duas) espingardas, 2
(dois) cartuchos deflagrados e estando em seu poder 2 (duas) bandas assadas de uma paca.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio (Enunciado n° 32  2ªCCR). 1) Em
relação ao crime ambiental previsto no art. 29, § 4º, da Lei nº 9.605/98, a pena máxima cominada
ao delito  é  de 1  (um) ano e 6 (seis)  meses de detenção.  Assim,  verifica-se a ocorrência  da
prescrição, já que decorridos mais de 4 (quatro) anos da data do fato, verificado em 24/06/2010
(CP, art. 109, V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento. 2)
Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03),
nota-se a inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto



do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

124. Processo: 1.00.000.007019/2012-73 Voto: 3692/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEIS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS.
149, 337-A E 297, §4º, DO CP, E ART. 56 DA LEI Nº 9.605/98. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV)  E DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº  32   2ª  CCR).
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO AOS CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO
ANÁLOGA  À  DE  ESCRAVO  (CP,  ART.  149)  E  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO EM RELAÇÃO AO CRIME
DE  ARMAZENAMENTO  IRREGULAR  DE  AGROTÓXICO  (LEI  Nº  9.605/98,  ART.  56).
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL
NO TOCANTE AO CRIME DO ART 297, § 4º, DO CP. 1. Trata-se de procedimento investigatório
criminal instaurado para apurar a possível prática dos crimes de redução a condição análoga à de
escravo (CP, art.  149), sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A),  omissão de
registro  de  vínculo  empregatício  em CTPS (CP,  art.  297,  §4º)  e  armazenamento irregular  de
agrotóxico  (Lei  nº  9.605/98,  art.  56).  2.  Promoção de arquivamento e  declínio  de atribuições.
Remessa dos autos à 2ª CCR. 3. Em relação ao crime previsto no art. 149 do CP, de fato, não
restou caracterizado o trabalho escravo, conforme relatório de fiscalização acostado aos autos.
No que tange ao delito do art. 337-A do CP, não consta lançamento definitivo do crédito tributário,
inexistindo justa causa para iniciar ação penal. 4. No entanto, quanto à notícia de omissão de
registro de vínculo empregatício de trabalhadores em CTPS, tal fato caracteriza o tipo do art. 297,
§ 4º, do CP, sendo de competência da Justiça Federal (Enunciados n° 26 e 27 da 2ª CCR/MPF), e
que se consuma no momento em que o agente não realiza a inserção das informações nos
documentos mencionados no parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal. 5. No tocante ao delito de
armazenamento irregular de agrotóxico (art. 56 da Lei nº 9.605/98), este é de competência da
Justiça Estadual, uma vez que não há indícios de que os produtos sejam de origem estrangeira. 6.
Homologação do arquivamento quanto aos crimes de redução a condição análoga à de escravo e
de sonegação de contribuição previdenciária. Homologação do declínio de atribuição com relação
ao armazenamento irregular de agrotóxico. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao crime previsto no art. 297, § 4º, do
CP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto aos crimes de redução a condição análoga à de escravo e de sonegação de
contribuição  previdenciária.  Homologação  do  declínio  de  atribuição  com  relação  ao
armazenamento  irregular  de  agrotóxico.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao crime previsto no art. 297, § 4º, do
CP, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

125. Processo: 1.10.001.000065/2015-38 Voto: 3859/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  que  narra  várias  irregularidades  no
funcionamento de Associação de Seringueiros e Agricultores de determinada Reserva Extrativista.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação ao primeiro objeto narrado, tem-
se uma suposta interferência da Prefeitura na eleição da Associação. Ausência de notícias de que
tenha  havido  malversação  de  recursos  públicos  federais  ou  que  tenha  havido  lesão  a  bens,
serviços  ou  interesses  federais.  Supostos  atos  de  improbidade  praticados  pelo  prefeito  em
detrimento dos cofres públicos municipais. Matéria afeta à 5ª CCR. Resolução CSMPF nº 148, de
1º de abril de 2014, publicada em 24/4/2014. Remessa dos autos àquele Colegiado. 2) Quanto ao
segundo objeto narrado, este diz respeito à atuação do atual chefe da unidade de conservação,
que estaria interferindo nos assuntos da entidade, bem como assinando as carteiras em branco
de novos filiados da associação, como se presidente fosse. Matéria afeta à 5ª CCR. Resolução
CSMPF nº 148, de 1º de abril  de 2014, publicada em 24/4/2014. Remessa dos autos àquele



Colegiado. 3) No tocante ao terceiro objeto, que diz respeito à extração ilegal de madeira, caça e
pesca no interior  da RESEX,  não há elementos mínimos capazes de iniciar  qualquer tipo de
investigação. Existência de procedimentos com abrangência mais definida que versam sobre os
mesmos fatos. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do arquivamento e envio dos autos à 5ª Câmara, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação  o Dr.  José Bonifácio  Borges de Andrada e  o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho.

126. Processo: 1.29.012.000070/2015-40 Voto: 4088/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a prática dos crimes de descaminho e violação de direitos
autorais,  em  decorrência  da  apreensão  de  aproximadamente  275  CDs  e  DVDs  importados
irregularmente  na  posse  de  particular,  sem  documentação  comprobatória  de  sua  regular
importação. CP, arts. 334 e 184, §2º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de
declínio (Enunciado n° 32  2ªCCR). 1) Em relação ao crime de descaminho, previsto no art. 334
do CP, o valor dos tributos iludidos (R$ 292,50) é inferior ao patamar previsto no artigo 20, caput,
da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00). Ausência de reiteração da conduta. Aplicação do princípio
da insignificância. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento. 2) Quanto ao
crime de violação de direitos autorais (CP, 184, §2º), 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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

127. Processo: 1.32.000.000872/2013-31 Voto: 50/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE PREVARICAÇÃO. CPM, ART. 319 C/C
ART. 9º, ALÍNEA 'E', PARTE FINAL. DECLÍNIO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32  2ª CCR). INDÍCIOS DE CRIME
MILITAR. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MATÉRIA AFETA
À 5ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. 1. Trata-se de Notícia da Fato instaurada para
apurar suposto crime de peculato-furto por parte do Comandante do Comando de Fronteira de
Roraima/7º  Batalhão  de  Infantaria  de  Selva  (7º  BIS),  que  teria  deixado  de  disponibilizar  a
restituição dos valores do Fundo de Saúde do Exército  FUSEX, devidos ao representante, em
razão do seu licenciamento do serviço ativo do Exército. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o declínio de suas atribuições em favor do Ministério Público Militar, ao argumento de
que a matéria em questão não se encontra dentre as atribuições do Ministério Público Federal. 3.
O Relator  do feito,  Dr.  José Osterno Campos de Araújo,  acolhendo as razões do Procurador
oficiante, votou pela homologação do declínio de atribuições. Ao apreciar os autos, a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge consignou que, se houve crime de prevaricação ou de peculato-furto, o fato
deve ser processado e julgado pela Justiça Federal, devendo, contudo, a promoção de declínio
ser apreciada pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção). 4. Havendo
nos autos indícios do crime militar de prevaricação, a que se refere o art. 319 c/c art. 9º, e, parte
final,  do CPM, cabe ao Ministério Público Militar,  por meio da Promotoria de Justiça Militar de
Manaus,  arquivar,  instaurar  procedimento  ou  adotar  qualquer  medida  judicial  que  entender
pertinente.  A questão  versada  nos  autos,  com efeito,  não  se  encontra  dentre  as  atribuições
conferidas ao Ministério Público Federal. 5. Nos dias atuais, entretanto, eventual promoção de
declínio deve ser apreciada pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção),
motivo  pelo  qual  os  autos  devem  ser  encaminhados  àquele  Colegiado,  em  cumprimento  à
Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014, publicada em 24/04/2014.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
PGR/5A.CAM - 5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para análise, nos termos do voto



do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação do Declínio de atribuição

128. Processo: DPF/EPA-00039/2014-INQ Voto: 3730/2015 Origem: GABPR1-VHCT - VITOR 
HUGO CALDEIRA TEODORO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  pornografia  infantil  (Lei  nº  8.069/90,  art.  241-B).
Armazenamento de material  pornográfico infantil  na memória  de aparelho celular.  Revisão de
declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). Ausência de transnacionalidade da conduta. Inexistência, 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

129. Processo: DPF/JFA-00191/2013-INQ Voto: 2200/2015 Origem: GABPRM3-MBMM - 
MARCELO BORGES DE MATTOS 
MEDINA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possíveis fraudes em vestibulares para ingresso em cursos de medicina de
instituições particulares de ensino superior. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
da 2ª  CCR).  O fato de as instituições privadas de ensino superior  se sujeitarem ao Sistema
Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996),
por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, tendo em vista que a eventual fraude em
vestibular para ingresso em instituições particulares de ensino superior não ofende diretamente
bens,  serviços ou interesses da União.  Precedentes:  STF  CJ 6517, Rel.  Min.  Moreira Alves,
Tribunal  Pleno,  DJ 26/04/1985 p.  05889.  STJ  CC 1.893/SP,  Rel.  Min.  Assis  Toledo,  Terceira
Seção, DJ 03/06/1991, p. 7405; CC 350/RS, Rel. Min. Cid Flaquer Scartezzini, Terceira Seção, DJ
04/12/1989, p. 17877. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

130. Processo: DPF/TO-00177/2014-INQ Voto: 3641/2015 Origem: GABPRM1-WJMJ - 
WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Conduta  praticada  em detrimento  de  um único
trabalhador. 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  determinado  empregado.  Compete  à  Justiça  Federal  apenas  os  crimes  que
ofendem o sistema de órgãos e instituições que preserva, coletivamente, os direitos e deveres dos
trabalhadores.  Precedente:  CC  108.867,  Jorge  Mussi,  STJ  Terceira  Seção,  DJE  19/04/2010.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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



131. Processo: SPF/BA-00630/2011-INQ Voto: 3519/2015 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/FEIRA DE SANTANA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  de crime ambiental  previsto  no  art.  63 da Lei  nº  9.605/98.
Alteração  de  aspecto  de  área  localizada  no  município  de  Maragogipe/BA,  por  meio  de
envenenamento  de  espécimes  vegetais  conhecidas  como  pindombeiras,  visando  tornar
indisponível a fibra de piaçava. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR).
Vegetação  suprimida  não  pertencente  à  unidade  de  conservação  federal.  Delito  ambiental
ocorrido em área particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

132. Processo: SPF/BA-01388/2014-INQ Voto: 3671/2015 Origem: NUCRIMJ/PRBA - 
NÚCLEO CRIMINAL JUDICIAL DA 
PR/BA

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de  ameaça,  injúria  qualificada  e
desacato contra servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos por parte do marido e
do irmão de outra servidora da EBCT. CP, arts. 147, 140, 141, II, e 331. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer
infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Querela entre particulares. Fato estranho ao exercício do cargo público. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

133. Processo: SR/DPF/MG-03379/2008-INQ Voto: 3727/2015 Origem: GABPR24-LJDO - 
LUDMILA JUNQUEIRA DUARTE 
OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsificação de documento público (art. 297, CP). Empresa
privada que estaria promovendo a falsificação e comercialização de Certificados de Segurança
Veicular (CSV). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de uso
dos  documentos  falsos  perante  órgão  federal.  Documento  expedido  por  órgão  estadual  de
trânsito. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

134. Processo: 1.11.001.000089/2015-50 Voto: 4134/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98,  art.  56).  Transporte  de  produto
perigoso  (fogos  de  artifício)  em  contrariedade  às  exigências  legais.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

135. Processo: 1.14.002.000086/2015-02 Voto: 3718/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

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

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

136. Processo: 1.18.000.000745/2015-73 Voto: 3691/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Apologia ao crime de estupro, supostamente realizada por meio de programa de
televisão. CP, art. 287. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

137. Processo: 1.23.000.000444/2015-80 Voto: 4095/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a fauna (Lei 9.605/98, art. 29). Investigado que foi autuado
pelo IBAMA por ter sido flagrado na posse de 02 (dois) pássaros da espécie Curió, não ameaçada
de extinção. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Aplicação do Enunciado nº 44
desta  2ª  CCR:  A persecução penal  do  crime previsto  no  artigo  29 da Lei  nº  9.605/98,  é  da
atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o espécime da fauna silvestre estiver
ameaçada de extinção ou quando oriundo de área pertencente ou protegida pela União. Ausência
de  elementos  que  justifiquem  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

138. Processo: 1.25.002.000409/2015-76 Voto: 3642/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Sentença judicial  proferida nos autos de Reclamatória  Trabalhista  relata que



particular praticou, em tese, o crime de falsificação de documentos ao adulterar a data de atestado
médico. CP, art. 298. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Apresentação
de atestado médico ideologicamente falso a empresa privada. Inexistência de indícios de que o
atestado tenha sido apresentado perante órgãos ou entes federais. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Precedente do STJ: CC 119.939/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
DJe 07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

139. Processo: 1.29.000.001192/2015-92 Voto: 3800/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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).
Caso em que a empresa privada expôs à venda produto sem registro no órgão de vigilância
sanitária competente, quando exigível tal procedimento, mediante anúncio do produto na rádio
local de Porto Alegre/RS. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a
competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, Terceira
Seção,  DJe  27/03/2012;  Procedimento  MPF  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão,
11/05/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

140. Processo: 1.29.004.001326/2014-54 Voto: 4084/2015 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).
Caso em que a Empresa Brasileira  de Correios e  Telégrafos localizou  em suas encomendas
objeto  postal  contendo medicamentos  sem o  registro  junto  à  referida autarquia.  Remessa de
produtos ocorrida no âmbito interno. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a
justificar a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP,
Terceira Seção, DJe 27/03/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão,
11/05/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

141. Processo: 1.29.005.000085/2015-05 Voto: 4133/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso perante
Junta Comercial. CP, arts. 299 e 304. Utilização indevida de nome de terceiro em documentos
apresentados para cadastro de empresa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da
2ª CCR). A realização de registro de empresas mercantis pela Junta Comercial não atrai, por si só,
a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra referida entidade. Caso
em que  a  União  não  foi  ludibriada  nem sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos.  Ausência  de



elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

142. Processo: 1.30.001.001088/2015-77 Voto: 3520/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação formulada por particular,  dando conta de
possível prática de crime de sonegação fiscal e outros ilícitos penais por Juíza de Direito. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Competência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os Juízes
de Direito que lhes são vinculados, a teor do disposto no art. 96, inc. III, da Carta Magna. Foro por
prerrogativa  de  função.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento  à  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuição  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

143. Processo: 1.30.001.001094/2015-24 Voto: 3521/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação formulada por particular,  dando conta de
possível prática de crime de sonegação fiscal e outros ilícitos penais por Juíza de Direito. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Competência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, os Juízes
de Direito que lhes são vinculados, a teor do disposto no art. 96, inc. III, da Carta Magna. Foro por
prerrogativa  de  função.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento  à  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuição  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

144. Processo: 1.30.001.001650/2015-62 Voto: 4086/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Particular  que  estaria  sofrendo
perseguições por ter denunciado a máfia dos caça-níqueis. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

145. Processo: 1.30.001.002315/2015-81 Voto: 3640/2015 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  manifestação  recebida  pela  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão,  noticiando  diversos  ilícitos  penais.  Relato  de  que  particular  estaria  sofrendo
perseguições em razão de ser herdeira de um terreno de grandes proporções no bairro Leblon/RJ.



Possíveis delitos previstos, em tese, nos arts. 147, 154-A, 297, 138 e 139 do CP. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Circunstâncias  fáticas  narradas  que  não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades.  Ausência,  até o presente momento,  de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

146. Processo: 1.30.001.002383/2015-41 Voto: 3643/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato cometido entre particulares (CP, art. 171), por meio
de  telefone.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

147. Processo: 1.30.001.002439/2015-67 Voto: 3728/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime previsto no art.  154-A do CP. Suposta invasão e bloqueio de
contas pessoais de e-mail e de redes sociais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

148. Processo: 1.30.017.000278/2015-06 Voto: 3765/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  ofício  da  Corregedoria  do  INSS,
noticiando que o advogado investigado restou condenado pelo Órgão Especial  do Tribunal de
Justiça  do  Rio  de  Janeiro  por  fraudes  contra  a  Previdência  Social,  com imposição  de  pena
privativa de liberdade e perdimento de bens. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Informação  de  que  o  IPL  nº  0091969-81.1992.4.02.511  foi  arquivado  em  decorrência  da
condenação do réu pela Justiça Estadual,  a qual cabe a execução de seus próprios julgados,
inclusive  a  pena de  perdimento  de bens.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

149. Processo: 1.30.020.000172/2015-45 Voto: 3834/2015 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. Possível crime contra a fauna (Lei nº 9.605/98, art. 29). Investigado que manteve



em cativeiro  pássaro (Coleiro,  Sporophila  caerulescens)  da fauna  nativa.  Revisão  de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). A infração não atingiu espécie da fauna ameaçada de extinção,
conforme as listas oficiais. Crime de atribuição do Ministério Público Estadual. Enunciado n° 44,
desta  2ª  CCR:  A persecução  penal  do  crime  previsto  no  artigo  29  da  Lei  nº  9.605/98  é  da
atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o espécime da fauna silvestre estiver
ameaçada  de  extinção  ou  quando  oriundo  de  área  pertencente  ou  protegida  pela  União.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

150. Processo: 1.34.001.003198/2015-24 Voto: 4087/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de pornografia infantil (Lei nº 8.069/90, art. 241-A) e
ameaça (CP, 147) por meio de rede social.  Revisão de declínio (Enunciado n°  32  2ª  CCR).
Ausência de transnacionalidade da conduta. Imagens pornográficas que foram compartilhadas por
mensagens privadas, através do aplicativo whatsapp. Não há nos autos qualquer notícia acerca
de eventual  divulgação  das  imagens pela  internet.  Inexistência,  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

151. Processo: 1.34.004.000346/2015-29 Voto: 3670/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do delito de falsa comunicação de crime,
previsto no art. 340 do Código Penal. Beneficiária do INSS que registrou boletim de ocorrência,
narrando ter sido vítima de crime de estelionato, e posteriormente, ao ser ouvida pela Polícia Civil
do Estado de São Paulo, confirmou a existência de um empréstimo consignado realizado para
aquisição  de  uma  moto.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33   2ª  CCR).
Informação do INSS em Campinas de que não houve qualquer prejuízo à entidade. Empréstimo
consignado  devidamente  concedido  à  segurada.  Parcelas  descontadas  do  benefício
previdenciário.  Circunstâncias  fáticas  narradas  que  não  apontam qualquer  infração  penal  em
prejuízo  direto  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

152. Processo: 1.34.011.000230/2015-09 Voto: 3465/2015 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 instaurada a partir de denúncia sigilosa recebida pela Sala de Atendimento ao
Cidadão,  dando conta de que,  em 11/03/2015,  três alunos da Universidade Federal  do ABC,
Campus de São Bernardo do Campo/SP, representação anônima, foram detidos e agredidos por
integrantes  da  Guarda  Civil  Municipal  enquanto  realizavam  trabalhos  extraclasse  fora  das
dependências  da  UFABC.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.



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

153. Processo: 1.36.000.000389/2015-70 Voto: 3729/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  uso  de  documento  falso  perante  a  Junta  Comercial  do
Tocantins  JUCETINS. CP,  art.  304.  Indícios de falsidade no ato  de reconhecimento de firma
constante no ato constitutivo de empresa. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da
2ª CCR). A realização de registro de empresas mercantis pela Junta Comercial não atrai, por si só,
a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra referida entidade. Caso
em que  a  União  não  foi  ludibriada  nem sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

154. Processo: DPF/AC-00378/2014-INQ Voto: 3672/2015 Origem: GABPR3-RASL - 
RICARDO ALEXANDRE SOUZA 
LAGOS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível ocorrência dos crimes previstos nos arts. 147
do Código Penal, 50, inc. I, da Lei nº 6.766/79 e 40 da Lei nº 9.605/98, relacionados com a disputa
por lotes de terra no interior da Reserva Extrativista Chico Mendes. Venda irregular de terras
públicas e danos à unidade de conservação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Fatos que já constituem objeto do IPL nº 121/2014. Aplicação do princípio do ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

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

155. Processo: DPF/CZS-00139/2014-INQ Voto: 3346/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de moeda falsa (colocar  em circulação  CP,  art.  289,  §  1º).
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Pessoa  humilde,  de  pouca  instrução,  que
atendeu pedido de terceiro para comprar mercadorias em estabelecimento comercial com cédula
falsa de R$ 100,00 (cem reais). Falsidade descoberta após a compra. Evidente ausência de dolo
daquele  que  efetuou  a  compra.  Pessoa  conhecida  do  dono  do  estabelecimento  comercial  e
assíduo  comprador,  o  que  corrobora  a  afirmativa  de  que  desconhecia  a  falsidade.  Terceiro
envolvido não identificado. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Necessidade de comunicação do
fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do
Brasil  (MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  do
arquivamento.

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

156. Processo: DPF/GVS/MG-00193/2014-INQ Voto: 3343/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 



OTONI

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

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 a morte do segurado em 02/06/2003, totalizando o montante de R$ 2.069,00.
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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

157. Processo: DPF-NVI/MS-0107/2013-INQ Voto: 3732/2015 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/NAVIRAÍ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  56).  Suposto  despejo  de
substância tóxica sobre aldeia indígena, por meio de avião agrícola. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não houve a constatação de prática delitiva. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

158. Processo: DPF/PE-00609/2012-INQ Voto: 3736/2015 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Supostos  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  contra  a  ordem
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Possível interposição fraudulenta de terceiro em operações de
comércio  exterior.  Empresa  que  teria  cedido  seu  nome  para  ocultar  a  real  adquirente  da
mercadoria (malte de cevada). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise da
documentação juntada aos autos, não se constata a ocorrência de prática delitiva. Pagamento dos
tributos relacionados às operações comerciais. Ausência de justa causa para o prosseguimento
da persecução criminal. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

159. Processo: JF/CE-0000463-85.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3991/2015 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 a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP,  art.  171,  §  3º),  em razão  do  recebimento  indevido  de  02  (duas)  parcelas  de  benefício
previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  que  era  pensionista  do  Ministério  da  Saúde.  Saques
realizados referentes às competências de 07/2011 e 08/2011. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria
delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências. Ademais, não há indícios
de dolo. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



160. Processo: JF/JZO/BA-0002919-
48.2015.4.01.3305-INQ

Voto: 3733/2015 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Particular que teria
tentado obter vantagem indevida em detrimento da CEF com a utilização de documentos falsos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Apesar das diligências realizadas, não foi
possível a identificação da autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

161. Processo: JF/JZO/BA-0002921-
18.2015.4.01.3305-INQ

Voto: 3345/2015 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime do art.  34 da Lei  nº  9.605/98.  Pesca com petrecho proibido
(redes), em rio federal, durante o período da piracema. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo
62, inciso IV). Pescadores (09) surpreendidos por fiscais do IBAMA. Apreensão de 10 quilos de
pescado sem que fosse identificado aquele que estava em sua posse. 1) Depoimento prestado
por  04  investigados  que  reconheceram  a  conduta,  mas  informaram  que  a  pesca  era  para
subsistência própria e de suas famílias. Indivíduos humildes, de pouca ou nenhuma instrução e de
baixa renda familiar, circunstâncias que corroboram a afirmativa. Incidência do art. 37, inciso I, da
Lei de Crimes Ambientais. Atipicidade manifesta. 2) 05 investigados que, embora identificados na
ocasião da abordagem pelos fiscais do IBAMA, não foram localizados posteriormente pela Polícia
Federal.  Fatos  ocorridos  em  janeiro  e  fevereiro  de  2012.  Injustificável  prosseguimento  das
investigações tendo em vista a pequena lesividade da conduta, a aplicação de multa a cada um
dos pescadores, o tempo decorrido e a ausência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

162. Processo: JF/RO/GM-0000079-
02.2015.4.01.4102-IPL

Voto: 4082/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
GUAJARÁ-MIRIM

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  furto  ocorrido  no  campus  da
Universidade Federal de Rondônia em Guajará-Mirim. CP, art. 157. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não  foi  possível  elucidar  a  autoria  delitiva,  e  não  há
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

163. Processo: JF-SJB-0007175-53.2014.4.03.6105-
INQ

Voto: 4136/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 27ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Expediente instaurado a partir de cópias extraídas dos autos do Processo nº
0007437-96.2011.4.03.6108,  da  3ª  Vara  Federal  de  Bauru/SP,  para  levantar  informações  e
verificar eventuais atitudes ilícitas em relação a outros possíveis integrantes de um esquema de
tráfico internacional de drogas no âmbito territorial da Subseção Judiciária de São João da Boa
Vista/SP. CP, art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/06. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.



62, IV). Após diligências, não foram colhidos novos indícios da continuidade das práticas delitivas.
Inexistência de novos flagrantes desde a instauração dos presentes autos. No momento, não há
outras diligências aptas à demonstração da materialidade delitiva. Falta de justa causa para o
prosseguimento das investigações. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

164. Processo: SPF/BA-00797/2010-INQ Voto: 3995/2015 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/FEIRA DE SANTANA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de roubo em detrimento da agência da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (EBCT) situada no município de Sapeaçu/BA. CP, art. 157, §2º, II. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi possível elucidar a autoria
delitiva, e não há diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

165. Processo: SR/DPF/MG-00432/2014-INQ Voto: 3766/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de apropriação indébita, patrocínio infiel
e  sonegação  fiscal  por  parte  de  advogada  constituída  para  ingressar  com  ação  judicial  em
desfavor do INSS. CP, arts. 168 e 355; Lei nº 8.137/90, art. 2º, inc. I. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Comprovação de que houve o repasse de R$ 5.100,00 dos R$ 7.617,29
levantados pela patrona. Oitiva em sede policial  do beneficiário, que confirmou ter recebido o
mencionado valor, bem como desistido da representação que fez perante a OBA/MG, pois, na
época  dos  fatos,  o  que  combinou  com a  advogada  fora  cumprido.  Ausência  de  indícios  de
materialidade delitiva. Falta de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

166. Processo: 1.00.000.004962/2015-77 Voto: 3528/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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



167. Processo: 1.00.000.004996/2015-61 Voto: 3684/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

168. Processo: 1.03.000.000022/2015-05 Voto: 3867/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO E DE EVENTUAL CRIME
ELEITORAL ALUSIVO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO INVESTIGADO. MPE: ARQUIVAMENTO.
REMESSA DOS  AUTOS  AO  PROCURADOR  REGIONAL ELEITORAL PELO  MAGISTRADO,
NOS  TERMOS  DO  ART.  28  DO  CPP.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  CRIME  CONTRA  A
ADMINISTRAÇÃO  DA  JUSTIÇA  OU  DE  CRIME  ELEITORAL.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da
Procuradoria Regional da República da 3ª Região, dando conta de que, nos autos de Ação de
Investigação Eleitoral, houve imputação, nas alegações finais da parte autora, de prática de falso
testemunho  ou  de  crime  eleitoral  por  parte  do  ora  investigado,  em  virtude  de  declarações
prestadas nos autos do referido processo como testemunha de defesa. 2. A Promotora de Justiça
oficiante promoveu o arquivamento do feito por não vislumbrar qualquer crime perpetrado pelo ora
investigado em suas declarações colhidas em audiência como testemunha de defesa. 3. O Juiz da
205ª  Zona Eleitoral  de  Cerqueira  César/SP determinou  a  remessa  dos  autos  à  Procuradoria
Regional Eleitoral, tendo em vista o relato de suposta prática de crime, nos termos do art. 28 do
CPP. 4. Configura-se o crime de falso testemunho quando o agente faz afirmação falsa acerca de
fato  juridicamente  relevante  e  tem como elemento  subjetivo  a  vontade  livre  e  consciente  de
prestar depoimento falso.  5.  No presente caso,  o investigado, logo de início,  asseverou nada
saber acerca dos fatos e, em seguida, nada aduziu de juridicamente relevante para o deslinde da
causa. Portanto, não agiu com dolo e sua conduta não se amolda à figura típica descrita no art.
342 do CP. 6. Quanto à imputação constante das alegações finais no sentido de que o investigado
não teria informado em sua prestação de contas o pagamento de serviços prestados por terceiro,
não se verifica, também, a prática de crime eleitoral. 7. É que a prestação de contas do referido
candidato já havia ocorrido, tendo sido, inclusive, julgada. Não houve sequer,  ao que se tem,
questionamento de tais contas. 8. Insistência no arquivamento.

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

169. Processo: 1.11.001.000007/2015-77 Voto: 3722/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 273 do CP.
Irregularidades na aquisição, guarda e venda de medicamentos. Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Existência de Ação Penal (0002104-44.2010.8.02.0046) 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



170. Processo: 1.13.000.001695/2012-85 Voto: 3724/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a regularidade ambiental de postos
de  combustíveis  fluviais  instalados  no  Rio  Negro  e  no  Tarumã-Açú  (Manaus).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Possíveis  crimes  ambientais  (Lei  nº  9.605/98).
Informação  do  Instituto  de  Proteção  Ambiental  do  Amazonas   IPAAM  de  que  os  postos
investigados estão com suas situações ambientais regularizadas. Ausência de indícios da prática
de  crimes  ambientais.  2)  Crime  contra  a  ordem  econômica  (Lei  nº  8.176/91,  art.  1º).
Comercialização  irregular  de  gasolina.  Autuação  lavrada  em 15/08/2002.  Pena  máxima  de  5
(cinco) anos de detenção. Prazo prescricional de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III). Prescrição da
pretensão punitiva estatal. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

171. Processo: 1.13.000.001707/2013-52 Voto: 3746/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  redução  a  condição  análoga  à  de
escravo. CP, art. 149. 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
pudessem  configurar  trabalho  escravo.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

172. Processo: 1.13.000.002318/2013-44 Voto: 4015/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Denúncia  anônima.  Suposta  prática  de  crime  de
apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A) por parte de empresa privada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que não existe qualquer
ato de fiscalização, em curso ou programado, contra a referida empresa, referente ao suposto
delito  previsto  no  art.  168-A  do  CP.  Ausência  de  elementos  mínimos  aptos  a  justificar  a
persecução criminal. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

173. Processo: 1.13.002.000117/2015-54 Voto: 3720/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 34). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Apreensão de 01 (uma) canoa de madeira, 15 (quinze) redes de pesca e 01
(uma) tartaruga-da-amazônia (Podocnemis expansa) no interior da Reserva Biológica do Abufari.
Não foi localizado qualquer suspeito próximo ao local. Fato ocorrido há mais de cinco meses.
Ausência de indícios de autoria.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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



174. Processo: 1.14.000.000845/2015-49 Voto: 3731/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Relato  de  que  diretor  da
Fundação Escola de Administração da UFBA teria deixado de atender ordem judicial proferida
pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Salvador/BA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Ausência de comprovação de intimação pessoal, direta e inequívoca dirigida ao responsável
pelo  cumprimento  da  requisição.  Posterior  cumprimento  da  ordem.  Demora  resultante  da  má
administração dos serviços de comunicação da entidade. Crime não caracterizado. Falta de justa
causa para eventual ação penal. Homologação do arquivamento.

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

175. Processo: 1.14.000.001106/2015-74 Voto: 4077/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, informando a suposta prática de crime resultante de preconceito de raça ou cor,
através  da  rede  social  facebook,  por  pessoa  de  identidade  desconhecida.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pesquisa realizada pelo núcleo de investigações da PR/BA
verificou  que  os  perfis  denunciados  não  existem mais.  Ausência  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

176. Processo: 1.14.000.002223/2013-93 Voto: 3735/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Inquérito Civil. Representação de particular. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171,  §  3º).  Possíveis  irregularidades  na  concessão  de  benefício  previdenciário.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O INSS concluiu pela regularidade do ato concessório.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

177. Processo: 1.14.001.000092/2015-61 Voto: 4093/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível elaboração de informação enganosa no sistema oficial de controle de
estoque de camarão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A representação do
ICMBio  não  identificou  a  prática  de  crime,  aplicando  multa  no  patamar  mínimo,  pela  não
comprovação  de  má-fé.  Mera  infração  administrativa,  cuja  sanção  constitui  tão  somente  a
imposição de multa ao infrator, nos termos do artigo 82 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



178. Processo: 1.14.001.000208/2015-62 Voto: 4091/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de fato. Uso de fogo em 0,2 hectares de área agropastoril, sem autorização da autoridade
competente, no interior de unidade de conservação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Relatório de fiscalização concluiu que o dano causado à vegetação pelo representado foi
destinado  a  lavoura  de  subsistência  da  família.  Aplicação  da  causa  de  exclusão  de  ilicitude
prevista no art. 50-A, §1º, da Lei nº 9.605/98. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

179. Processo: 1.14.001.000220/2015-77 Voto: 3891/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos relativos a 24 (vinte e quatro)
benefícios previdenciários após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Saques realizados no período de 02/2004 a 10/2009. Ausência de informações acerca de
representante legal ou procurador habilitado para recebimento do benefício ou sobre renovação
de senha após o óbito. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

180. Processo: 1.15.000.000100/2015-42 Voto: 3763/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível fabricação irregular de produto destinado para fins
medicinais.  CP,  art.  273,  §  1º-B.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Informação de que, após o devido contraditório administrativo e julgamento do auto de infração, a
ANVISA procedeu ao cancelamento da constatação de desvios nos padrões físico-químicos do
medicamento, remanescendo apenas a insatisfatoriedade dos lotes examinados quanto ao seu
aspecto (identificação de cristais em suspensão nas ampolas). Aplicação de multa e recolhimento
integral dos lotes examinados, muito embora reconhecida a possibilidade de fotólise e de correção
da cristalização após a diluição em soro para aplicação intravenosa.  Ausência de indícios de
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

181. Processo: 1.15.000.001220/2015-67 Voto: 3875/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito  do titular.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Saques realizados no
período de 08/2002 a 06/2003. Ausência de renovação de senha do cartão magnético junto à
instituição bancária. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

182. Processo: 1.15.000.001299/2015-26 Voto: 4081/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito  da titular.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Saques realizados no
período de 10/2007 a 01/2008. Inexistência de representante legal ou procurador habilitado para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

183. Processo: 1.17.000.000257/2015-01 Voto: 3744/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º, V). Empresa privada que teria vendido portão elétrico sem a devida emissão de nota fiscal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita de que, no momento,
não  há interesse  fiscal  para  inclusão  da empresa  investigada  em Programa de Fiscalização.
Crime de natureza material.  Ausência de crédito tributário definitivamente constituído. Falta de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a), vencido o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho. Participou da votação o dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

184. Processo: 1.17.000.001149/2015-48 Voto: 3734/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Particular que
requereu benefício previdenciário em razão do óbito de sua esposa, sendo que estaria separado
de fato há cerca de 20 anos.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Pedido de
pensão  por  morte  com  a  utilização  de  documentos  verdadeiros  (certidão  de  óbito  e  de
casamento). Ausência de fraude, de uso de documento falso ou de declaração falsa perante a
autarquia  federal.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  criminal.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

185. Processo: 1.17.000.001492/2015-92 Voto: 4074/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de furto mediante fraude. Indícios
de fraude eletrônica em transação bancária. CP, art. 155, § 4º, inc. II. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Inserção dos elementos de informação contidos nesta Notícia de Fato no



banco de dados mantido pela Polícia Federal no chamado Projeto Tentáculos, em observância à
Recomendação nº 1/2009, da 2ª CCR. Apuratório arquivado em seguida para que seja evitado o
bis  in  idem.  Investigações  desenvolvidas  em  inquéritos  maiores,  cujo  objetivo  é  alcançar
quadrilhas e agentes criminosos que praticam tais fraudes. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

186. Processo: 1.17.000.003357/2014-09 Voto: 4135/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática dos crimes previstos no art. 39, § 5º, II,
da Lei nº 9.504/97, e no art. 299 da Lei nº 4.737/65. Relato de que particular foi detida pela Polícia
Militar no dia 05 de outubro de 2008 por realizar propaganda de boca de urna, possivelmente a
mando de candidato ao cargo de prefeito. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1)
Em relação ao crime do art. 39, § 5º, II, da Lei nº 9.504/97, a pena máxima cominada é de 01 (um)
ano  de  detenção.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).  Extinção  da
punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 2) Quanto ao crime do art. 299 da Lei nº 4.737/65,
não há nos autos nenhum indício concreto de que houve promessa de vantagem em troca de
voto. Impossibilidade de obtenção de novos elementos de informação, tendo em vista a longínqua
data do fato e a ausência de testemunhas. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

187. Processo: 1.20.000.000382/2013-56 Voto: 4083/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita  de
contribuições previdenciárias por parte de representante legal de empresa privada. CP, art. 168-A.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal do Brasil de que
os valores declarados pela empresa investigada em GFIP foram todos recolhidos. Ausência de
materialidade delitiva.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

188. Processo: 1.20.000.002157/2014-35 Voto: 4089/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do Relatório de Inteligência Financeira noticiando a possível
prática do crime de lavagem de dinheiro (Lei n.º 9.613/98, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  procedimento  versando  sobre  os  mesmos  fatos  (NF
1.20.000.002123/2014-41).  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



189. Processo: 1.20.005.000054/2015-71 Voto: 3631/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  solicitando  (1)  maiores  controles  de  rendas  e  despesas,  com
cruzamento desses dados com a relação de bens declarados junto à Receita Federal, bem como
a  atualização  automática  dos  valores  venais  dos  imóveis  pelos  cartórios  extrajudiciais  e  (2)
apuração de supostos mais de 5000 correntistas brasileiros com remessas de divisas ilegais para
Suíça por meio de instituição bancária privada. Possíveis crimes de sonegação fiscal e de evasão
de  divisas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Necessidade  de  alteração
legislativa no tocante às sugestões formuladas pelo representante. Inquérito policial em trâmite na
PF para apurar fatos relativos ao Caso SwissLeaks. Requerimento para obtenção de acesso aos
dados já enviado pelo Departamento de Polícia Federal e pela Secretaria de Cooperação Jurídica
Internacional  (SCI)  da Procuradoria Geral  da República ao Departamento de Recuperação de
Ativos e Cooperação Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça, que é a autoridade central
responsável por encaminhar o pedido ao Ministério da Justiça da República Francesa. Atuação
coordenada e articulada dos órgãos de repressão e controle. Providências cabíveis adotadas em
conjunto  pelo  Ministério  Público  Federal,  Polícia  Federal  e  Receita  Federal.  Fatos  apurados
também  por  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  do  Senado  Federal.  Homologação  do
arquivamento.

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

190. Processo: 1.22.024.000056/2015-68 Voto: 3828/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Empresa que não teria realizado os devidos
recolhimentos previdenciários do período de 1997 a 2008. Os fatos narrados já foram objeto de
análise  nos  autos  do  Procedimento  Preparatório  nº  1.22.000.002685/2013-39.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

191. Processo: 1.23.000.000156/2013-63 Voto: 3690/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85. Notícia
de  que  ex-prefeito  do  Município  de  Nova  Timboteua/PA quedou-se  inerte  às  notificações  da
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da PR/PA. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que os questionamentos direcionados ao ex-prefeito
foram esclarecidos pela Secretaria Municipal  de Nova Timboteua/PA. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

192. Processo: 1.23.000.000773/2015-21 Voto: 3688/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Autuação de empresa por omissão referente ao Recadastramento no Sistema de
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos



Ambientais   CTF/APP.  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
art. 80 do Decreto nº 6.514/2008. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

193. Processo: 1.24.002.000114/2015-37 Voto: 4075/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Notícia  de  Fato  oriunda  de processo  judicial  alusivo  a  pedido  de quebra  de sigilo  de  dados
telemáticos formulado e deferido em São Paulo/SP, a partir do encaminhamento à PR/SP de Digi-
Denúncia  por  empresa  provedora  de  internet,  em  cumprimento  a  termo  de  ajustamento  de
conduta celebrado com o MPF. Possível ocorrência de pornografia infantil no site ORKUT. Lei nº
8.069/90,  art.  241-A.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Impossibilidade  de
identificar de forma precisa quem foi o usuário que utilizou o IP investigado, na data e horário
indicados na representação. Informação da provedora de internet, utilizada para acessar a conta
com imagens pornográficas de crianças, de que a empresa se vale da técnica de mapeamento de
endereços,  em  que  há  um  único  IP  público,  sendo  possível  dar  acesso  a  milhares  de
computadores  dotados de  IPs  privados à  internet,  não  havendo,  pois,  como atrelar  um IP a
apenas um usuário. Constatação de que não foi detectada nenhuma ligação dos titulares dos e-
mails  investigados  com  o  Estado  da  Paraíba,  sobretudo  com  o  município  de  Sousa/PB.
Fragilidade  do  quadro  de  evidências.  Medidas  adicionais  de  investigação  que  restariam
inevitavelmente infrutíferas. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

194. Processo: 1.25.016.000053/2014-31 Voto: 3987/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 297, § 4º, do CP. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª  Vara  do  Trabalho  de  Apucarana/PR,  baseada  nos  efeitos  da  revelia,  ante  a  ausência  de
contestação da parte reclamada, reconheceu a omissão de registro de vínculo empregatício em
CTPS  de  determinado  empregado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Inexistência de instrução probatória levada adiante pelo juízo trabalhista. O instituto da revelia não
pode ser aplicado em desfavor do investigado na esfera criminal.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

195. Processo: 1.26.002.000572/2014-11 Voto: 3860/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  crime  de  apropriação  indébita,
consistente na ausência de repasse, para a Caixa Econômica Federal, dos descontos a título de
empréstimos consignados em contracheques dos  servidores  do  município  de Taquaritinga  do
Norte/PE.  CP,  art.  168.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de
Procedimento Investigatório Criminal versando sobre 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

196. Processo: 1.27.001.000185/2015-38 Voto: 3806/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  07/2005  a  10/2007.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

197. Processo: 1.27.001.000193/2015-84 Voto: 3807/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  03/2003  a  09/2003.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha após o óbito. Saques realizados há
mais de 11 (onze) anos. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

198. Processo: 1.27.001.000198/2015-15 Voto: 3803/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  08/2005  a  02/2006.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

199. Processo: 1.27.001.000205/2015-71 Voto: 3802/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período



de  11/2005  a  06/2006.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha após o óbito. Saques realizados há
mais de 9 (nove) anos. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

200. Processo: 1.27.001.000212/2015-72 Voto: 3804/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  08/2007  a  01/2008.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. Ausência de renovação de senha após o óbito. Saques realizados há
mais de 7 (sete) anos.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

201. Processo: 1.27.001.000239/2015-65 Voto: 3705/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  02/2009  a  03/2011.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

202. Processo: 1.27.002.000227/2015-21 Voto: 3809/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  03/2007  a  10/2007.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



203. Processo: 1.27.002.000233/2015-88 Voto: 3810/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  03/2006  a  09/2006.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

204. Processo: 1.27.002.000250/2015-15 Voto: 3821/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  09/2004  a  12/2004.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

205. Processo: 1.27.002.000259/2015-26 Voto: 3813/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  06/2004  a  11/2004.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

206. Processo: 1.27.002.000260/2015-51 Voto: 3808/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  11/2004  a  08/2005.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

207. Processo: 1.27.002.000264/2015-39 Voto: 3815/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  08/2004  a  12/2004.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

208. Processo: 1.27.002.000267/2015-72 Voto: 3817/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  01/2003  a  07/2003.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

209. Processo: 1.27.002.000268/2015-17 Voto: 3818/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  09/2004  a  02/2005.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

210. Processo: 1.27.002.000273/2015-20 Voto: 3820/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após



o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  06/2007  a  11/2007.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

211. Processo: 1.27.002.000280/2015-21 Voto: 3814/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), em razão da realização de saques indevidos de benefício previdenciário após
o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de  04/2006  a  02/2007.  Inexistência  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento  do  benefício.  Ausência  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

212. Processo: 1.28.000.000316/2015-50 Voto: 3717/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,
comunicando possível ocorrência de infração ambiental em virtude da ausência de inscrição de
atividade potencialmente poluidora 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$ 1.800,00.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

213. Processo: 1.28.000.000752/2015-29 Voto: 4090/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de expediente encaminhado pelo IBAMA, dando conta de
infração praticada por particular,  que teria deixado de apresentar  relatório ambiental  no prazo
exigido por lei, no ano de 2013. 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
art. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



214. Processo: 1.28.000.000920/2015-86 Voto: 3762/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de expediente encaminhado pelo IBAMA, dando conta de
infração praticada por empresa situada em Natal/RN, que teria deixado de apresentar relatórios
de atividades ambientais nos prazos exigidos pela legislação vigente. 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 art. 81 do Decreto nº 6.514/2008. Atipicidade da
conduta. Homologação do arquivamento.

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

215. Processo: 1.29.003.000258/2015-05 Voto: 4078/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  moeda  falsa  (CP,  art.  289,  §1º).  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A comunicante relatou que recebeu uma cédula falsa de
R$ 100,00 em uma locadora situada na cidade de Ivoti/RS,  percebendo que a nota  não era
verdadeira somente quando foi trocá-la em uma farmácia. Inexistência de elementos mínimos que
possibilitem identificar a autoria delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio
Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda
falsa. Homologação do arquivamento.

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

216. Processo: 1.29.012.000068/2015-71 Voto: 3824/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de 8 CDs e 815 DVDs
importados  irregularmente.  Os fatos  narrados já  foram objeto  de análise  no  autos  do  IPL nº
5005692-53.2014.4.04.7113.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

217. Processo: 1.30.001.001808/2015-02 Voto: 4085/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Particular que teria recebido ligação do Ministério Público, informando acerca de
suposta restituição deixada por um familiar falecido, sem, contudo, dar maiores informações sobre
o fato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denúncia anônima que não trouxe
elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável
e útil. Informações vagas e genéricas. Carência de dados concretos para apurar possível ilícito
penal. Homologação do arquivamento.

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



218. Processo: 1.30.001.001813/2015-15 Voto: 3737/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e contra a ordem tributária
(Lei nº 8.137/90, art.  1º).  Suspeita de que empresa teria realizado interposição fraudulenta de
terceiro  em operação de comércio  exterior,  'devido ao reduzido ou inexistente  pagamento de
tributos internos (IRPJ, SIMPLES, FONTE, GFIP...)  e/ou movimentação financeira reduzida ou
inexistente'.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Da análise da documentação
juntada  aos  autos,  não  se  constata  a  ocorrência  de  prática  delitiva.  Pagamento  dos  tributos
relacionados  à  operação  comercial.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução criminal. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

219. Processo: 1.30.001.001819/2015-84 Voto: 3687/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária. CP, art.
337-A.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  procedimento  (NF
1.30.001.003084/2014-42) versando sobre 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

220. Processo: 1.30.001.002612/2015-27 Voto: 4080/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do recebimento de ofício do Juízo da 7ª Vara de Execuções
Fiscais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, comunicando possível  crime de falsificação de
documento particular. CP, art. 298. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pena
máxima cominada ao delito  de 5  (cinco)  anos  de reclusão.  Prescrição  da pretensão punitiva
estatal, já que decorridos mais de 15 (quinze) anos da data do fato, verificado no ano de 1999. CP,
art. 109, III. Extinção da punibilidade. CP, art. 107, IV. Homologação do arquivamento.

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

221. Processo: 1.30.001.006269/2013-28 Voto: 3723/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para complementar informações sobre réus em
ação  penal  que  tramitou  perante  a  3ª  Vara  Federal  Criminal  do  Rio  de  Janeiro.  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Êxito  na investigação.  Levantamento de informações
relevantes para a ação penal. Esgotamento da atuação do Ministério Público Federal no 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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.



222. Processo: 1.30.002.000358/2014-31 Voto: 3825/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  por  particular,  noticiando  a
existência  de  registros  no  CNIS  e  no  CAGED,  com  o  seu  PIS,  relacionados  a  vínculos
empregatícios inexistentes. CP, art. 297, §3º, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Conforme  informações presentes  nos  autos,  verifica-se  que  não  há  indícios  mínimos de
prática  delitiva.  Os  períodos  anotados  nos  referidos  documentos  são  exíguos,  e  não  houve
lançamento de dados empregatícios de forma extemporânea. Irregularidades que situam-se no
âmbito  administrativo.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

223. Processo: 1.30.015.000086/2014-21 Voto: 4018/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado para apurar suposta aquisição irregular de
imóvel por pessoa estrangeira. Possível crime de falsidade documental. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Caso em que não se vislumbram indícios de falso ou de crime
específico  na documentação relativa à compra e venda e registro  imobiliário,  apresentada ao
Cartório do Único Ofício de Casimiro de Abreu/RJ. O descumprimento de exigência apontada pelo
INCRA não configura, por si só, ilícito de natureza penal. Atipicidade da conduta. Necessidade de
apuração  da  ilicitude  noticiada  pela  autarquia  na  esfera  extrapenal.  Fato  comunicado  à
Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Rio  de  Janeiro.  Competência  da  Justiça  Estadual  para
processar e julgar eventual ação de anulação do registro imobiliário por desconformidade com a
Lei nº 5.709/71. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

224. Processo: 1.30.017.001324/2014-03 Voto: 3764/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível  infração ambiental.  Fazer funcionar imóvel de
veraneio no interior da Reserva Biológica do Tinguá, na região de Xerém, munício de Duque de
Caxias/RJ. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos que já constituem objeto de
ação penal em curso perante o Juízo da 6ª Vara Federal de São João de Meriti/RJ. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

225. Processo: 1.30.017.001827/2014-71 Voto: 3992/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela 4ª Vara do Trabalho de Nova
Iguaçu/RJ, comunicando possível crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP,
art. 203). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, constata-se
que não houve fraude ou violência. Irregularidades trabalhistas que não configuram, em princípio,
indícios  do  crime  do  art.  203  do  CP.  Fatos  devidamente  apurados  no  âmbito  trabalhista.



Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

226. Processo: 1.32.000.001134/2014-92 Voto: 3854/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Denúncia  anônima.  Possível  crime previsto  no  art.  311-A do CP.  Boatos  de
suposta venda dos gabaritos do vestibular para o curso de medicina da Universidade Federal de
Roraima  UFRR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Ausência de elementos
mínimos de autoria e materialidade delitiva.  Mera especulação desacompanhada de substrato
mínimo  probatório.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

227. Processo: 1.33.000.001228/2015-13 Voto: 3876/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289). Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). A comunicante relata que recebeu uma cédula falsa de R$ 100,00 em
um supermercado localizado no município de Antônio Carlos/SC, percebendo que a nota não era
verdadeira somente quando foi efetuar o depósito no banco. Inexistência de elementos mínimos
que possibilitem identificar a autoria delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

228. Processo: 1.33.000.002598/2014-89 Voto: 3756/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar ocorrência de furto de bens (dois
tablets)  pertencente  ao  IFSC  Instituto  Federal  de Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Santa
Catarina. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Desaparecimento do bem, em uso
na  casa  de  servidor  docente,  por  ocasião  de  furto  no  local.  Uso  domiciliar  autorizado  pela
instituição. Furto não elucidado pela Polícia Civil. Ausência de indícios de autoria ou de que o
servidor tenha concorrido para o 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

229. Processo: 1.33.000.003795/2008-77 Voto: 3745/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária. CP, art. 337-A, III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação
da Receita Federal  de que o processo fiscal  encontra-se pendente de julgamento de recurso
voluntário interposto pelo contribuinte na esfera administrativa. Recurso em trâmite no CARF. Na
pendência de decisão definitiva sobre o recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do
crédito. 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 representação
fiscal para fins penais ao MPF. Ausência de justa causa no momento 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

230. Processo: 1.33.004.000016/2009-22 Voto: 3853/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  ocorrência  dos  crimes
previstos nos arts. 337-A do Código Penal e no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90. Suposta fraude
fiscal ante os indícios de que três empresas investigadas seriam, na verdade, uma só, separadas
ficticiamente para que se enquadrassem no SIMPLES. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Caso em que a Receita Federal,  desde 2009, já restou oficiada doze vezes para que
informasse acerca do lançamento definitivo de algum dos créditos tributários referentes aos fatos
ora investigados. Ausência de qualquer constituição definitiva até o momento, havendo notícia de
que  alguns  débitos  encontram-se  pendentes  de  julgamento  de  recurso  voluntário,  outros
aguardam o trânsito em julgado de decisões em processos administrativos ou já foram baixados
por liquidação. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.34.001.001361/2015-14 Voto: 3738/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação de particular. Possível crime contra a honra de ex-candidato à
Presidência da República, praticado por meio da internet. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

232. Processo: 1.34.006.000299/2015-01 Voto: 3989/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Sociedade empresária que teria
deixado de encaminhar à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  ANP
dados  relativos  às  suas  movimentações  referentes  aos  anos  de  2006  e  2007.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infração administrativa prevista no art. 3º, VI, da Lei nº
9.847/99,  apenada  com  multa.  Atipicidade  criminal  da  conduta.  Precedente  da  2ª  CCR
(procedimento Nº 1.34.006.000602/2014-87, Sessão 617, de 06/04/2015, unânime). Homologação
do arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

233. Processo: 1.00.000.006416/2014-90 Voto: 3685/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA



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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  149  DO  CP.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME  DE
REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. INDÍCIOS, PORÉM, DA PRÁTICA DO
CRIME DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS (ART. 297, § 4º, DO CP). ENUNCIADOS N° 26 E
27  DA  2ª  CCR/MPF.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  QUANTO  AO  CRIME  DE
REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP). DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO
CRIME DO ART 297, § 4º, DO CP. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possível
crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149). 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,  por  não  vislumbrar  o  cometimento  de
qualquer ilícito penal.  3. Em relação ao crime previsto no art.  149 do CP, de fato, não restou
caracterizado o trabalho escravo, conforme relatório de fiscalização acostado aos autos. 4. No
entanto, quanto à notícia de omissão de registro de vínculo empregatício de trabalhadores em
CTPS, tal  fato se amolda ao tipo do art.  297, § 4º, do CP, sendo de competência da Justiça
Federal (Enunciados n° 26 e 27 da 2ª CCR/MPF), e que se consuma no momento em que o
agente não realiza a inserção das informações nos documentos mencionados no parágrafo 3º do
mesmo  dispositivo  legal.  5.  Homologação  do  arquivamento  quanto  ao  crime  de  redução  a
condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao crime previsto no art. 297, §
4º, do CP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
em relação  ao  crime previsto  no  art.  297,  §  4º,  do  CP,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

234. Processo: 1.00.000.006418/2014-89 Voto: 3693/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  149  DO  CP.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME  DE
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. INDÍCIOS, PORÉM, DA PRÁTICA DO
CRIME DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS (ART. 297, § 4º, DO CP). ENUNCIADOS N° 26 E
27  DA  2ª  CCR/MPF.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  QUANTO  AO  CRIME  DE
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP). DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO
CRIME DO ART 297, § 4º, DO CP. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possível
crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149). 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,  por  não  vislumbrar  o  cometimento  de
qualquer ilícito penal.  3. Em relação ao crime previsto no art.  149 do CP, de fato, não restou
caracterizado o trabalho escravo, conforme relatório de fiscalização acostado aos autos. 4. No
entanto, quanto à notícia de omissão de registro de vínculo empregatício de trabalhadores em
CTPS, tal  fato se amolda ao tipo do art.  297, § 4º, do CP, sendo de competência da Justiça
Federal (Enunciados n° 26 e 27 da 2ª CCR/MPF). 5. Homologação do arquivamento quanto ao
crime de redução a condição análoga à de escravo  (art.  149 do CP) e  designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao crime
previsto no art. 297, § 4º, do CP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
em relação  ao  crime previsto  no  art.  297,  §  4º,  do  CP,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.



235. Processo: 1.00.000.011828/2014-41 Voto: 3529/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  149  DO  CP.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME  DE
REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. INDÍCIOS, PORÉM, DA PRÁTICA DO
CRIME DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS (CP, ART. 297, § 4º). ENUNCIADOS N° 26 E 27
DA 2ª CCR/MPF. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO AO CRIME DE REDUÇÃO À
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (CP, ART. 149). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART
297, § 4º DO CP. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possível crime de redução a
condição análoga à de escravo (CP, art. 149). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento do procedimento por considerar que as irregularidades constatadas por meio da
inspeção realizada na propriedade cingem-se tão somente à seara trabalhista. 3. Em relação ao
crime previsto no art. 149 do CP, de fato, não restou caracterizado o trabalho escravo, conforme
relatório  de fiscalização  acostado  aos  autos.  4.  No  entanto,  quanto  a  notícia  de  omissão  de
registro de vínculo empregatício de trabalhadores, tal fato caracteriza o tipo do art. 297, § 4º, do
CP, sendo de competência da Justiça Federal (Enunciados n° 26 e 27 da 2ª CCR/MPF) e que se
consuma no momento em que o agente não realiza a inserção das informações nos documentos
mencionados  no  parágrafo  3º  do  mesmo dispositivo  legal.  5.  Homologação  do  arquivamento
quanto ao crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao
crime previsto no art. 297, § 4º, do CP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP) e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
em relação  ao  crime previsto  no  art.  297,  §  4º,  do  CP,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).
Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho.

Outras deliberações(Arquivamento)

236. Processo: 1.14.006.000196/2014-45 Voto: 3755/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática de crime ambiental,
previsto no art. 29, inc. III, da Lei nº 9.605/98, por parte de investigado que manteve em cativeiro 4
(quatro)  pássaros  das  espécies  Fogo-Apagou  (Columbina  squammata)  e  Juriti  (Leptotila
verreauxi). Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº
32  2ª CCR). A infração não atingiu espécie da fauna ameaçada de extinção, conforme as listas
oficiais. Crime de atribuição do Ministério Público Estadual. Enunciado n° 44, desta 2ª CCR: A
persecução penal do crime previsto no artigo 29 da Lei nº 9.605/98 é da atribuição do Ministério
Público Federal apenas quando o espécime da fauna silvestre estiver ameaçada de extinção ou
quando  oriundo  de  área  pertencente  ou  protegida  pela  União.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

237. Processo: 1.23.000.000865/2014-20 Voto: 3352/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a fauna (Lei 9.605/98, art. 29). Investigado que foi autuado
pelo IBAMA por ter sido flagrado na posse de 01 (um) espécime de pássaro da espécie Curió e de
01 (um) pássaro da espécie Patativa, não ameaçadas de extinção. Aplicação de multa no valor de



R$ 3.500,00. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Aplicação do Enunciado nº 44
desta  2ª  CCR:  A persecução penal  do  crime previsto  no  artigo  29 da Lei  nº  9.605/98,  é  da
atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o espécime da fauna silvestre estiver
ameaçada de extinção ou quando oriundo de área pertencente ou protegida pela União. Ausência
de  elementos  que  justifiquem  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

238. Processo: 1.30.010.000060/2015-11 Voto: 3716/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão para apurar  possível  crime contra a honra.  Representante que teve fotos íntimas
postadas no Facebook. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo  direto  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

239. Processo: 1.00.000.006868/2014-71 Voto: 3850/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIMES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO. CP, ART. 334, § 1º, B E ART.
334, § 1º, C. RECUSA NO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO (PENA MÍNIMA
IGUAL OU INFERIOR A 1 (UM) ANO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28; LC Nº
75/93, ART. 62, IV. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. SOMA DAS PENAS MÍNIMAS
SUPERIOR A 1 (UM) ANO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INSISTÊNCIA
NA NEGATIVA DA PROPOSTA. 1. Trata-se de Ação Penal proposta em desfavor de E.C.S. pela
prática dos crimes previstos no art. 334, § 1º, alínea b, do Código Penal c/c o art. 3º, parágrafo
único,  do Decreto-Lei nº 399/68,  relativamente aos cigarros,  e no art.  334,  § 1º,  alínea c,  do
Código  Penal  c/c  o  art.  87,  inc.  I,  da  Lei  nº  4.502/64,  no  tocante  às  demais  mercadorias
estrangeiras apreendidas, na forma do art. 70 do Código Penal. 2. Consta dos autos que o Juízo
da 1ª Vara Federal de Joinville/SC rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, II e III, do
Código de Processo Penal. Interposto recurso em sentido estrito, o Tribunal Regional Federal da
4ª Região anulou a decisão impugnada. 3. Posteriormente, a denúncia foi recebida, tendo o Juízo
monocrático, entretanto, reconhecido que os fatos descritos configuram crime único capitulado no
art. 334 do Código Penal e, por conseguinte, tornando-se cabível, em tese, a oferta do benefício
da  suspensão  condicional  do  processo.  Instado  a  se  manifestar,  o  Procurador  da  República
oficiante postulou a reconsideração da decisão que aplicou a emendatio libelli  por ocasião do
recebimento  da  denúncia,  ante  a  ocorrência  do  concurso  formal,  reiterando,  por  fim,  a
impossibilidade de oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, haja vista a
ausência do requisito objetivo atinente à pena mínima igual ou inferior a 1 (um) ano, previsto no
art. 89 da Lei nº 9.099/95. 4. O Juízo de primeiro grau manteve a decisão anterior e, aplicando,
por  analogia  o  art.  28  do  CPP,  determinou  a  remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão.  5.  Apreciando o  disposto  no  art.  334 do Código  Penal,  na redação
anterior à Lei  nº  13.008/14,  tem-se a previsão de duas condutas distintas,  quais sejam, a de
importar ou exportar mercadoria proibida, fato que configura o crime de contrabando, e o de iludir,



no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo
de mercadoria, conduta que caracteriza o delito de descaminho. 6. Não se trata de crime de ações
múltiplas, mas sim de dois crimes, um de contrabando de cigarros, cuja importação é proibida, e
outro de descaminho consistente na ilusão, no todo, do pagamento de tributos federais devidos
pela entrada no país de mercadorias de origem estrangeira, cada qual com seu núcleo próprio,
ainda que inseridos pelo legislador em alíneas distintas do § 1º do art. 334 do Código Penal. 7. O
contrabando  não  possui  o  caráter  de  crime  fiscal,  na  medida  em  que,  em  se  tratando  de
mercadoria de importação/exportação proibida, sequer há previsão de incidência de tributos em
relação aos mesmos. O contrabando tem objetividade jurídica diversa, buscando proteger os bens
jurídicos potencialmente ameaçados pelas mercadorias cuja importação/exportação é vedada, tal
como a saúde, a incolumidade e a ordem pública. O crime de descaminho é um crime de nítido
caráter fiscal, possuindo como objeto jurídico o erário, na medida em que pune a conduta daquele
que  se  furta  ao  pagamento  dos  tributos  devidos  pela  importação/exportação  de  determinado
produto.  8. Sendo assim, nos termos do art.  89 da Lei nº 9.099/95,  não cabe o benefício da
suspensão condicional do processo, tendo em vista a ausência de preenchimento do requisito
objetivo (pena mínima abstratamente cominada não superior a 1 (um) ano), uma vez que foram
praticados  dois  crimes  em  concurso  formal,  aplicando-se,  no  cálculo  para  a  finalidade  do
benefício, a pena de um deles aumentada de um sexto até a metade (CP, art. 70), consoante
orientação  da  Súmula  nº  243  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  9.  Insistência  na  negativa  de
proposta de suspensão condicional do processo. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

240. Processo: 1.00.000.016442/2014-26 Voto: 3852/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIDADE DOCUMENTAL, FALSIDADE
IDEOLÓGICA  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  CP,  ARTS.  298,  299  E  304.  MPF:
INVIABILIDADE DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO APÓS A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DISCORDÂNCIA DO TRF DA 4ª REGIÃO (CPP, ART. 28, C/C LC
N. 75/93, ART. 62, IV). IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA DO SURSIS APÓS A PROLAÇÃO DE
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA 2ª CCR.
INSISTÊNCIA  NA  RECUSA  DE  OFERECIMENTO  DA  PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO AO APENADO. 1. Trata-se de Ação Penal deflagrada em virtude
da prática dos crimes previstos nos arts. 298 e 299, na forma do art. 70, e no art. 304, na forma do
art.  69,  c/c  art.  29,  todos  do  Código  Penal.  2.  Encerrada  a  instrução,  sobreveio  sentença
condenando o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão por incurso nas sanções do
art. 298 do Código Penal. 3. A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de
apelação criminal, à unanimidade, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva no tocante ao
fato anterior a 16/05/2002 e determinou a cisão do processo e a sua baixa à origem em diligência
para fins de exame do benefício da suspensão condicional do processo. 4. Baixados os autos à
origem, o Procurador da República oficiante manifestou-se pelo não oferecimento do benefício por
entender inviável a proposta de suspensão após a prolação de sentença condenatória. 5. Em
nova decisão,  a Corte Regional  decidiu solver  questão de ordem no sentido de determinar  a
remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP.
6.  Tem-se  que,  no  atual  estágio  da  persecução criminal,  não  se  afigura  cabível  proposta  de
aplicação da suspensão condicional de processo. A oferta de medidas despenalizadoras deve
ocorrer no momento processual adequado: a transação penal, antes de recebida a denúncia; a
suspensão condicional  do  processo,  em qualquer  momento  posterior  à  denúncia  e  antes  de
proferida a sentença penal condenatória. 7. Na linha de orientação do Superior Tribunal de Justiça
há muito consolidada, afigura-se inviável, em sede de apelação criminal, após proferida sentença
condenatória,  a  conversão  do  julgamento  em  diligência  para  a  aplicação  da  suspensão
condicional do processo, prevista na Lei nº 9.099/95, em face da preclusão da questão porquanto
já  ultrapassado o  momento  processual  próprio  (REsp nº  444.932/SP,  6ª  Turma,  Rel.  Ministro
Fernando Gonçalves,  DJ: 07/04/2003). 8. Ainda consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal, a suspensão condicional do processo só é possível enquanto não proferida a sentença
condenatória (HC nº 86007/RJ, 1ª Turma, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ: 01/09/2006). 9.
No mesmo sentido, precedentes desta 2ª CCR: a existência de sentença condenatória, ainda que
recorrível,  impede  a  aplicação  de  suspensão  condicional  do  processo  (Processo  nº



2006.72.15.005235/RS, Rel.  Dra.  Mônica Nicida Garcia,  512ª Sessão de Revisão,  09/08/2010;
Processo nº 2008.70.11.000167-0,  Rel.  Dr.  Carlos Augusto da Silva Cazarré,  577ª Sessão de
Revisão,  24/04/2013).  10.  Insistência  na  recusa  de  oferecimento  da  proposta  de  suspensão
condicional do processo ao apenado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Não homologação da Transação Penal

241. Processo: JF/SMO/SC-5000630-
95.2015.4.04.7210-APE - Eletrônico 

Voto: 3892/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE CONTRABANDO E DE UTILIZAÇÃO DE
RÁDIO TRANSMISSOR SEM AUTORIZAÇÃO. CP, ART. 334, § 1º, B; LEI Nº 4.117/62, ART. 70.
MPF: INVIABILIDADE DA TRANSAÇÃO PENAL. CPP, ART. 28, C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV).
IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA DA PROPOSTA. CONCURSO MATERIAL. SOMA DAS PENAS
SUPERIOR  AO  LIMITE  LEGAL,  DE  2  (DOIS)  ANOS.  NÃO  CABIMENTO.  INSISTÊNCIA NA
RECUSA. 1. Trata-se de Ação Penal instaurada contra L.K. e V.K., pela prática do crime previsto
no art. 334 do Código Penal, em decorrência da importação de mercadoria proibida (cigarros).
Ainda,  nas mesmas circunstâncias,  o  segundo acusado desenvolveu atividade clandestina de
telecomunicações, motivo pelo qual foi denunciado também pela prática do delito previsto no art.
183 da Lei nº 9.472/97, em concurso material. 2. Encerrada a instrução, sobreveio sentença que
condenou  os  réus  pela  prática  do  crime  previsto  no  art.  334,  §  1º,  b,  do  Código  Penal,
reconhecendo-se, ainda, o cometimento, pelo segundo réu, do crime previsto no art. 183 da Lei nº
9.472/97, na forma do art. 69 do CP. 3. A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em
sede de apelação criminal, manteve a sentença pela prática do crime de contrabando de cigarros
e, no que tange ao delito contra as telecomunicações, desclassificou o crime para o art. 70 da Lei
nº  4.117/62,  determinando a cisão do feito,  com a baixa dos autos em diligência para que o
Ministério  Público  se  manifestasse  acerca  do  cabimento  do  benefício  da  transação penal.  4.
Baixados  os  autos  à  origem,  o  Procurador  da  República  oficiante  manifestou-se  pelo  não
oferecimento  do  benefício  por  entender  incabível  a  transação  penal  nos  casos  de  concurso
material em que o somatório das penas máximas cominadas aos delitos for superior a 2 (dois)
anos.  5.  Em concurso  material  de crimes,  a  transação penal  e/ou  suspensão condicional  do
processo  somente  têm cabimento  quando o  somatório  das  penas em abstrato  das  infrações
penais não ultrapassar os limites legais, respectivamente, de 2 (dois) anos, no máximo, e de 1
(um) ano, no mínimo. 6. A questão relativa à vedação da concessão dos benefícios previstos na
Lei º 9.099/95, nas hipóteses de concurso de crime, restou, inclusive, pacificada tanto no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal com a edição das Súmulas
243  e  723.  Não  obstante  referidos  enunciados  digam  respeito  ao  instituto  da  suspensão
condicional  do  processo,  previsto  no  art.  89  da  Lei  nº  9.099/95,  mostram-se  perfeitamente
aplicáveis,  também,  à  transação  penal.  7.  Na  hipótese,  em  que  verificadas  a  autoria  e  a
materialidade do crime de contrabando e de utilização de rádio transmissor sem autorização, em
concurso material, cuja soma das penas máximas extrapola 2 (dois) anos mínimas e das penas
mínimas ultrapassa 1 (um) ano, fica inviabilizada a aplicação da transação penal ou mesmo da
suspensão condicional do processo. 8.  Insistência na recusa de oferecimento da proposta de
transação penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
transação penal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

242. Processo: JF/ITJ/SC-5011039-
73.2014.4.04.7208-INQ - Eletrônico 

Voto: 3868/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ITAJAÍ



Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SUPOSTO  CRIME  DE
TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  SEMENTES  DE
MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR.  APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP.
LOCAL DA CONSUMAÇÃO. SÚMULA N° 528 DO STJ. ATRIBUIÇÃO DO MEMBRO DO MPF
SUSCITADO. 1. 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, em São
Paulo, de substâncias entorpecentes (sementes de maconha), em uma encomenda oriunda do
exterior e destinada a Balneário Camboriú/SC. 2. O Procurador da República oficiante em São
Paulo/SP requereu a remessa dos autos à Subseção Judiciária de Itajaí/SC, por entender ser
desta a atribuição para prosseguir no feito, uma vez que o destinatário da encomenda contendo
sementes de maconha tem endereço em Balneário Camboriú/SC. 3. O Procurador da República
oficiante  em Itajaí/SC suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,  por  entender  que  o  delito  se
consumou  e  produziu  resultado  em  São  Paulo/SP,  onde  foi  interceptada  e  apreendida  a
substância.  4.  Para  a  consumação do  crime em comento  é  desnecessário  que  a substância
entorpecente enviada chegue ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito.
Aplicação do art. 70 do CPP. Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC nº 132.897/PR, Rel. Min.
Rogerio  Schietti  Cruz,  DJe  03/06/2014;  CC  nº  109.646/SP,  Rel.  Min.  Og  Fernandes,  DJe
01/08/2011. 5. Súmula n° 528 do STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga
remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. 6. Fixação
da atribuição da Procuradoria da República em São Paulo/SP para prosseguir  na persecução
criminal.

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

243. Processo: JF-GO-0001792-72.2015.4.01.3500-
PETCRI

Voto: 3917/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PETIÇÃO CRIMINAL. DESORDEM ELEITORAL (ART. 296 DA LEI Nº 4.737/65) E DESACATO A
MESÁRIO (ART. 331, CP). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-
IV). ATRIBUIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA ELEITORAL. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO. 1.
Trata-se  de Petição  Criminal  para  apurar  a  conduta  de  eleitora  que  teria,  em tese,  causado
tumulto em seção eleitoral e desacatado os mesários durante as eleições de outubro de 2014. 2. A
Promotora  Eleitoral  manifestou-se  pelo  declínio  de  atribuições  ao  MPF,  considerando  que  os
mesários, vítimas do desacato, estariam equiparados a funcionários públicos federais. A Juíza
eleitoral  acatou os argumentos e declinou de competência em favor da Justiça Federal.  3.  O
Procurador  da  República  oficiante  requereu  a  restituição  dos  autos  ao  Promotor  Eleitoral,
aduzindo  pela  competência  daquele  ofício  para  prosseguir  na  persecução  penal  dos  fatos
investigados. 4. O Juiz Federal discordou e reconheceu sua competência para processar e julgar
o feito. 5. Elementos que indicam a ocorrência de crime eleitoral e crime comum conexo, ambos
de competência do Juízo eleitoral de primeiro grau. 6. Insistência no declínio de atribuições.

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

244. Processo: JF/CE-0002307-70.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3896/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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 ART. 20,
CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA.
INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
possível crime de descaminho (CP, art. 334), em razão da importação irregular de mercadorias,
cujos tributos não recolhidos somaram o valor total de R$ 6.512,61. 2. O Procurador da República



oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado. 4. Nos termos do Enunciado n° 49 desta 2ª CCR 'Admite-se o valor
fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação
do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta
(61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)'. 5. Ausência de notícia de reiteração da conduta no
caso concreto. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

245. Processo: JF-FRA-0000537-43.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 3448/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).
APREENSÃO DE 434 MAÇOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE  AOS  CASOS  DE  IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A  40  MAÇOS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de contrabando (CP, art.
334),  em  razão  da  apreensão  de  434  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
desacompanhados da regular documentação de internalização. 2.  O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável o princípio da insignificância. 3.
Discordância do Juiz Federal. 4. 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. 5. A importação de 434 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.  6.  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.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

246. Processo: JF-FRA-0000606-75.2015.4.03.6113-
APN

Voto: 3493/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

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 490 (quatrocentos e noventa) maços de cigarro de
origem  estrangeira,  desacompanhados  da  documentação  comprobatória  de  sua  introdução
regular no território nacional. 2. O Procurador 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. 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. Este Colegiado vem
decidindo que as importações de até 490 maços de cigarro possibilitam, excepcionalmente,  a



aplicação do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar não há
que se falar  em conduta insignificante.  6.  Desrespeitadas as normas da Lei  nº 9.532/97,  que
restringem,  com  rigor,  o  comércio  de  cigarros  no  país.  7.  Arquivamento  inadequado.  8.
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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

247. Processo: JF/PR/CAS-5001715-
23.2013.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 3865/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 334 E 273,
§1°-B,  AMBOS  DO  CP.  APREENSÃO  DE  MERCADORIAS  E  MEDICAMENTOS
ESTRANGEIROS,  SEM  A  DOCUMENTAÇÃO  COMPROBATÓRIA  DE  SUA  REGULAR
IMPORTAÇÃO.  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 JUÍZA FEDERAL.
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 dos crimes
previstos  nos  arts.  334  e  273,  §1°-B,  ambos  do  CP,  devido  a  apreensão  de  produtos  e
medicamentos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de sua
regular importação, sendo os tributos não recolhidos estimados em valor inferior ao patamar de
R$ 10.000,00. 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 a investigada já sofreu outras sete autuações pela Receita Federal. 4. Não se afigura
possível, no caso, a incidência do princípio da insignificância, devido à notícia de reiteração da
conduta por parte da investigada. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

248. Processo: JF/PR/CUR-5034536-
61.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3459/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  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 JUÍZA FEDERAL. 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.  Notícia  de  Fato
instaurada 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$ 873,14. 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
outras cinco autuações pela Receita Federal. 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.
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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



249. Processo: JF/PR/FOZ-5003933-
33.2013.4.04.7002-IP - Eletrônico 

Voto: 3759/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FOZ 
DO IGUAÇU

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 334 DO CP E
ART. 26 DA LEI N° 10.826/03. APREENSÃO DE DIVERSAS MERCADORIAS ESTRANGEIRAS,
DENTRE AS QUAIS 2.500 MAÇOS DE CIGARROS E ARMAS DE BRINQUEDO. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E NA AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL.  REVISÃO (CPP,  ART. 28,  C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes
previstos  no art.  334  do  CP e  no  art.  26  da  Lei  n°  10.826/03,  em razão  da  apreensão,  em
10/10/2012, de diversas mercadorias de origem estrangeira na posse do investigado, dentre as
quais 2.500 maços de cigarros e armas de brinquedo. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento por entender que: (I) o valor dos tributos não recolhidos referentes às
mercadorias,  excluídos  os  cigarros,  perfaz  a  importância  de  R$  17.463,05  (II  +  IPI),  abaixo,
portanto, do valor recentemente adotado pela jurisprudência como significativo para fins penais; e
(II) em relação aos 2.500 maços de cigarros apreendidos, não há justa causa para a propositura
da ação, visto que o bem jurídico tutelado repousa-se sobre a saúde pública, não sobre a saúde
particular do agente. 3. Discordância da Juíza Federal, por considerar que o valor dos tributos não
recolhidos referentes as mercadorias mais os cigarros apreendidos perfaz a importância de R$
27.631,57 (II + IPI + IPI específico), não havendo como se aplicar o princípio da insignificância. 4.
Ressalvado o entendimento pessoal do Relator (que acompanha a jurisprudência do STF  HC n°
126.191/PR),  deve  ser  aplicado  o  entendimento  consolidado  nesta  2ª  CCR  no  sentido  de
reconhecer  a  insignificância  apenas  quando  o  valor  dos  tributos  iludidos  não  ultrapassar  o
montante de R$ 10.000,00 (Enunciado n° 49). Precedente STJ (AgRg no REsp 1348074/SP, Rel.
Min.  MOURA RIBEIRO,  QUINTA TURMA,  DJe  26/08/2014).  5.  Ademais,  este  Colegiado  vem
decidindo que as importações de até 40 maços de cigarros possibilitam a aplicação excepcional
do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar, como na presente
hipótese,  não há que se falar  em conduta insignificante.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

250. Processo: JF-SJR-0000336-72.2015.4.03.6106-
INQ

Voto: 3798/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334, §1º, 'c' e 'd'). 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, à época previsto no art.
334, §1º, 'c' e 'd' do Código Penal, em razão da apreensão de 68 (sessenta e oito) maços de
cigarro  de  origem  estrangeira,  desacompanhados  da  documentação  comprobatória  de  sua
introdução  regular  no  território  nacional.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu o
arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância. 3. O Juiz Federal, por sua vez,
discordou do arquivamento por considerar inaplicável o princípio da insignificância ao crime de
contrabando de cigarros. 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.
Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 490 maços de cigarro possibilitam,
excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a
este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 6. Desrespeitadas as normas da Lei
nº  9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o  comércio  de  cigarros  no  país.  7.  Arquivamento
inadequado.  8.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

251. Processo: JF-SJR-0000897-96.2015.4.03.6106-
INCRD

Voto: 3559/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334). APREENSÃO
DE 27 PACOTES E 11 MAÇOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE  AOS  CASOS  DE  IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A  40  MAÇOS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de contrabando (CP, art.
334),  em razão da apreensão de 27 pacotes e 11 maços de cigarros de origem estrangeira,
desacompanhados da regular documentação de internalização. 2.  O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável o princípio da insignificância. 3.
Discordância do Juiz Federal. 4. 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. 5. A importação de 27 pacotes e 11 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.  6.  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.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

252. Processo: JF/SMO/SC-5005623-
21.2014.4.04.7210-PIMP - Eletrônico 

Voto: 3856/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,
ART.  334).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS ILUDIDOS ACIMA DO PATAMAR DE R$ 10.000,00. ENUNCIADO
N° 49 DA 2ª  CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível
prática do crime de descaminho (CP, art. 334), em razão da apreensão de diversas mercadorias
de origem estrangeira,  desacompanhadas de documentação hábil  a comprovar  a  sua regular
importação. 2. O valor total das mercadorias apreendidas foi de R$ 17.920,00, tendo os tributos
iludidos somado o montante de R$ 10.617,60. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito em razão de o valor dos tributos iludidos pela entrada das mercadorias
estrangeiras em território nacional não superar o patamar de R$ 20.000,00,  estabelecido pela
Portaria  n°  75/2012 do Ministério  da Fazenda.  4.  O Juiz  Federal,  por  sua vez,  discordou do
arquivamento,  por  entender que o parâmetro  utilizado para aferição da tipicidade material  da
conduta prevista no art. 334 do CP deve se dar com base no art. 20 da Lei n° 10.522/2002  R$
10.000,00. 5. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator (que acompanha a jurisprudência do
STF  HC n° 126.191/PR), deve ser aplicado o entendimento consolidado nesta 2ª CCR no sentido
de reconhecer a insignificância apenas quando o valor dos tributos iludidos não ultrapassar o
montante de R$ 10.000,00 (Enunciado n° 49). Precedente STJ (AgRg no REsp 1348074/SP, Rel.
Min. MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 26/08/2014). 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

253. Processo: JF/SP-0000680-22.2015.4.03.6181-
APE

Voto: 3027/2015 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 DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP).
INSERÇÃO  DE  DADOS  FALSOS  EM  DOCUMENTOS  PÚBLICOS  PARA  OBTENÇÃO  DE
PASSAPORTE. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  AUSÊNCIA DE  PRESCRIÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial
instaurado para apurar a prática do crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), consistente na
inserção de declaração falsa em documento público, visando a obter passaporte brasileiro. 2. O
Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do inquérito, asseverando que, em
verdade, os fatos em apreço tipificam o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do CP, o
qual estabelece pena máxima em abstrato de 1(um) ano de detenção, circunstância que ensejaria
o  reconhecimento  da  punibilidade  do  agente  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal.
Discordância da Magistrada. 3. Consta dos autos que há elementos informativos de falsidade
ideológica,  os quais  são confirmados por  meio do requerimento do passaporte  e da ficha de
identificação  civil.  Em  síntese,  verifica-se  que  o  investigado  inseriu  informações  falsas  em
documentos públicos, com o fim de ocultar a sua identidade verdadeira e, assim, reingressar em
país estrangeiro do qual havia sido deportado. Ademais, não prospera a tese de prescrição, em
virtude de que o prazo prescricional do crime de falsidade ideológica é de 12(doze) anos, a teor
do artigo  109,  III,  do CP,  e  de que  o fato  teria  ocorrido  no dia  12/12/2006.  4.  Não cabe ao
Ministério  Público Federal  dispor  da persecução penal  se existentes indícios  de autoria  e  de
materialidade  delitiva,  como  mostram  os  autos,  ainda  mais  quando  subsistem  diligências
passíveis de serem realizadas, por força dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública
e do in dubio pro societate. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

254. Processo: JF/ES-2014.50.01.003136-0-INQ -
Eletrônico 

Voto: 3606/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DO ART. 304 DO CP. DECISÃO JUDICIAL
DESCLASSIFICANDO A CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 307 DO CP, QUE ENSEJA, EM
TESE, 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.  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, na forma do
art. 70 (duas vezes) e 71, todos do CP, uma vez que teria apresentado carteira de identidade falsa
ao solicitar expedição de passaporte. 2. Após a instrução processual, a 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. 307 do CP. 3. Aberta vista dos autos ao Ministério
Público Federal, o Procurador da República oficiante deixou de propor o benefício da suspensão
condicional do processo por entender que 'Ao contrário do que foi aventado no decisum, o MPF
entende que a conduta narrada na denúncia não caracteriza a prática do delito do art. 307, e sim
o crime previsto no art 304 do Codex (...)'. 4. Considerando que o crime tipificado no art. 307 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
pela acusada, sobretudo as informações do laudo pericial de fls. 101/110. Ademais, a acusada
confessou ter comprado o documento. 6. Dessa forma, considerando que o documento falsificado
utilizado é público, por ser cédula de identidade emitida pela Secretaria de Segurança Pública da



Bahia,  configura-se,  em  tese,  o  crime  do  art.  304  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 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
o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

255. Processo: JFRJ/BPI-0002081-
39.2013.4.02.5119-AP

Voto: 3812/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
BARRA DO PIRAÍ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3°).
UTILIZAÇÃO DE MEIO FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO
OBJETIVO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. 1. Ação Penal proposta pela prática do
crime previsto no art.  171, § 3°,  do CP, em razão de o denunciado ter se utilizado de meios
fraudulentos para obtenção de benefício  previdenciário,  o  que teria  implicado em prejuízo no
montante de R$ 94.443,97 ao INSS. 2. O Procurador da República oficiante requereu a intimação
do réu  para  comparecimento  em audiência,  para  a  propositura  de  suspensão condicional  do
processo, por entender que não se pode ser excluída a participação de menor importância, causa
de diminuição da pena prevista no art. 29, § 1º, do CP. 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou
da  proposta  do  benefício.  4.  A  concessão  da  suspensão  condicional  do  processo  está
condicionada ao preenchimento, pelo acusado, dos requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95 e art.
77 do CP. 5. Ao denunciado por crime de estelionato majorado (CP, art.  171, §3º),  cuja pena
mínima é de 1 (um) ano e (4) meses, não se pode deferir o referido benefício, que pressupõe
pena mínima de até 01 (um) ano. 6. Inaplicabilidade da figura privilegiada do crime de estelionato,
prevista  no art.  171,  §  1º,  do CP,  pois  apesar de o réu ser  tecnicamente primário,  não é de
pequeno valor do prejuízo (R$ 94.443,97), além do que não cabe a aplicação do princípio da
insignificância ao caso. 7. Não verificação de participação de menor importância (CP, art. 29, § 1°),
uma vez que a descrição dos fatos na denúncia aponta o acusado como beneficiário direto da
infração  penal,  sendo  que  o  delito  somente  poderia  se  consumar  mediante  requerimento  de
concessão do benefício pelo referido réu. Além do mais, a aplicação da causa de diminuição da
participação de menor importância depende de dilação probatória, não havendo elementos nos
autos que sugiram sua aplicação de plano. 8. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar continuidade à persecução, nos termos da denúncia ofertada, facultando-se ao
Procurador  da  República  oficiante  a  oportunidade  de  prosseguir  no  feito,  se  assim  entender
pertinente.

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

256. Processo: JF/SP-0011509-96.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 4009/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  DENÚNCIA AJUIZADA PELO CRIME DE  FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,
ART.  299).  NÃO  OFERECIMENTO  DA SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.
DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL. APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF, PARA, DESDE LOGO, PROPOR O  SURSIS
PROCESSUAL, SE PRESENTES OS REQUISITOS.
1. Denúncia oferecida em desfavor da investigada, pela prática do crime de falsidade ideológica (CP, art.
299), por ter inserido declaração falsa, em documento público, com o fim de alterar fato juridicamente
relevante. 2. O Juiz Federal, considerando que o crime descrito na denúncia possui pena mínima de 01
(um) ano de reclusão, determinou a juntada de certidões de antecedentes em nome da acusada, antes
de analisar a inicial. Ressaltou que referida apreciação só ocorrerá caso não aceita a eventual proposta
da suspensão condicional do processo, em audiência, e intimou o MPF para propor o benefício.  3.  O
Procurador da República se manifestou no sentido de que aguarda a apreciação da denúncia ofertada,
para só depois se manifestar acerca do cabimento ou não do referido benefício.  4.  Discordância do
Magistrado,  que entendeu que o requerimento ministerial  é contrário  à previsão legal,  pois  a
denúncia só será apreciada caso realizada a proposta de suspensão e aceita (ou negada), o que



deve ser feito em audiência. 5. Se, no momento do oferecimento da denúncia, o Membro do Ministério
Público já tem condições de avaliar se estão presentes, ou não, os requisitos possibilitadores do sursis
processual,  deve, nos termos da redação do art.  89 da Lei  n° 9.099/95, oferecer, com a denúncia,
referida proposta. Somente não a oferece, com a denúncia, se faltarem elementos indispensáveis à
proposta  (inexistência de juízo de oportunidade ou conveniência,  a cargo do Membro do Ministério
Público, mas, sim, de juízo de subsunção legal). O Juiz é que só poderá avaliar da pertinência do sursis
processual, após receber a denúncia. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal,
para, desde logo, propor o sursis processual, se presentes os requisitos.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

257. Processo: JF/ES-0005562-39.2014.4.02.5001-
INQ

Voto: 3415/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA O  MEIO  AMBIENTE  (LEI  Nº  9.605/98,  ART.  54).
CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MINISTÉRIOS  PÚBLICOS  FEDERAL  E  ESTADUAL.
PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIA ESSENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM E
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito  Policial  instaurado  por  requisição  do Parquet  estadual  para  apurar  possíveis  crimes
contra o meio ambiente perpetrados por empresa siderúrgica, em razão da emissão de partículas
na atmosfera da Região Metropolitana da Grande Vitória/ES e próximo à praia de Camburí. 2.
Conflito de atribuições entre Ministérios Públicos Federal e Estadual. 3. Pendência de diligência
essencial  (exame pericial),  requerida  pela  Polícia  Federal,  para  aferir  se  há  ou  não  impacto
ambiental direto sobre bens da União. 4. Declínio prematuro. 5. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

258. Processo: JF/SP-0010958-82.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 3327/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO GONÇALO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SUPOSTO  CRIME  DE
TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  SEMENTES  DE
MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR.  APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP.
LOCAL DA CONSUMAÇÃO. SÚMULA N° 528 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF EM SÃO PAULO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  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,  em  São  Paulo,  de  substâncias
entorpecentes (sementes de maconha), em uma encomenda oriunda do exterior e destinada a
Niterói/RJ.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  em  São  Gonçalo/RJ,  a  quem  foram
inicialmente distribuídos os autos, remeteu os autos à PRM Niterói/RJ, por entender ser desta a
atribuição para prosseguir no feito, uma vez que o destinatário da encomenda contendo sementes
de maconha tem endereço em Niterói/RJ. 3. O Procurador da República oficiante em Niterói/RJ
suscitou conflito negativo de atribuições, para que seja reconhecida a sua ausência de atribuição
para atuar no feito, por entender que o fato se consumou na cidade de São Paulo/SP, local da
apreensão da correspondência. 4. Para a consumação do crime em comento é desnecessário que
a  substância  entorpecente  enviada  chegue  ao  seu  destinatário,  o  que  configuraria  mero
exaurimento do delito. Aplicação do art. 70 do CPP. Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC nº
132.897/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/06/2014; CC nº 109.646/SP, Rel. Min. Og
Fernandes,  DJe  01/08/2011.  5.  Súmula n°  528 do STJ:  Compete ao juiz  federal  do local  da
apreensão da droga remetida do exterior pela via postal  processar e julgar o crime de tráfico
internacional. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal em São Paulo para
prosseguir na persecução penal.



Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
membro do Ministério Público Federal em São Paulo para prosseguir na persecução penal, nos
termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação  o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

259. Processo: SPF/BA-00240/2014-INQ Voto: 3645/2015 Origem: GABPR10-ARC - 
ATHAYDE RIBEIRO COSTA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SAQUE  INDEVIDO  DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POR SE TRATAR DO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O
INSS (ART.  171,  §3º,  DO CP)  O  PROCEDIMENTO DEVE TRAMITAR NO LOCAL EM QUE
OBTIDA A VANTAGEM ILÍCITA, NOS MOLDES DO ART. 70 DO CPP. PRECEDENTE DA 2ª CCR.
COMPETÊNCIA DO PROCURADOR SUSCITADO. 1.Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em razão do
saque indevido de benefício previdenciário.  2. O Procurador da República oficiante na PR-BA
entendeu que o feito deveria ser redistribuído à Procuradoria da República no Espírito Santo,
aduzindo  haver  conexão com investigações da  operação  Código  94,  em andamento  naquele
ofício. 3. O Procurador da República atuante no Espírito Santo suscitou conflito de atribuições,
considerando  que  a  referida  operação  já  foi  objeto  de  denúncia  e  encontra-se  em  estágio
avançado, com instrução probatória encerrada. Assim, considera a manutenção da competência
no local dos fatos como medida de racionalidade processual. 4. O crime de estelionato contra o
INSS consuma-se no momento da obtenção da vantagem patrimonial, que, no caso, ocorreu no
município  de  Salvador/BA.  Precedente  do  STJ.  5.  Precedente  da  2ª  CCR:  procedimento  nº
1.34.028.000019/2014-18, Voto nº 4891/2014, Sessão 601, de 25/07/2014, unânime. 6. Atribuição
do Procurador suscitado.

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

260. Processo: 1.15.000.001724/2012-34 Voto: 3747/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES
(ART. 62, VII, DA LC N° 75/93). APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA
DOF.  LEI  Nº  9.605/98,  ART.  69-A;  CP,  ART.  299.  INFORMAÇÕES  QUE  VIABILIZAM  A
MOVIMENTAÇÃO  INTERESTADUAL  OU  INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.
RESPONSABILIDADE DO IBAMA PELO CONTROLE E GERÊNCIA DO SISTEMA. INTERESSE
FEDERAL  EVIDENCIADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Trata-se de Procedimento de Investigação Criminal instaurado para
apurar possíveis crimes descritos no art. 69-A da Lei nº 9.605/98 e no art. 299 do Código Penal,
consistentes na inserção de informações falsas em sistema oficial  de controle  de produtos e
subprodutos florestais (SISDOF), conforme Auto de Infração nº 692805 D, lavrado em 08/05/2012
pelo  IBAMA. 2.  O Procurador  da República  oficiante  no  Ceará  promoveu o declínio  de  suas
atribuições em favor da PRM-Imperatriz/MA, local onde está sediada uma das empresas a serem
beneficiadas  pelos  créditos  florestais  emitidos  no  Ceará.  3.  Por  sua  vez,  o  Procurador  da
República oficiante  na PRM-Imperatriz/MA suscitou conflito  negativo  de atribuições,  tendo em
vista que a inserção de dados inidôneos ocorreu no Ceará, local onde está sediada a empresa
cadastrada no IBAMA e detentora dos créditos florestais, bem como onde foi realizada a inserção
de  dados  inidôneos  no  Sistema  DOF  do  IBAMA,  o  qual  é  acessado  por  meio  de  senha
personalíssima.  4.  No  caso  em  tela,  foi  consumado  o  delito  no  ato  de  apresentação  das
informações inidôneas ao Sistema DOF, logo, compete à Procuradoria da República no Ceará
(ora suscitada) 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



261. Processo: 1.29.000.001450/2015-31 Voto: 3467/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII,
DA LC N° 75/93).  ESTELIONATO   COMETIDO POR MEIO DA INTERNET.  APLICABILIDADE
DO ENUNCIADO Nº 50 DA 2ª CCR. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO. ATRIBUIÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PARA A PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para apurar fraude contra particulares perpetrada
por meio da rede mundial de computadores. A conduta consistiu na emissão de passagens aéreas por
terceiro,  utilizando pontuação de  programa de  milhas aéreas  pertencentes  à  vítima,  com voos nos
trechos Juazeiro/São Paulo e São Paulo/Juazeiro 2. O Procurador da República oficiante em Juazeiro
do Norte/CE (ora suscitado) encaminhou a representação à PR/RS, tendo em vista o local de residência
da vítima. 3. O Procurador da República oficiante no Rio Grande do Sul (ora suscitante), por sua vez, ao
receber os autos,  suscitou conflito negativo de atribuições, por  entender que  a competência para a
persecução penal é da Procuradoria da República em Juazeiro/CE, tendo em vista que aquele seria o
local da consumação do delito.  4. Estelionato entre particulares. Ausência de elementos que justifiquem
a competência do  Parquet Federal para a persecução penal.  5.  Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª
CCR,  tendo  em  vista  que  o  simples  fato  da  conduta  ter  sido  cometida  pela  internet  não  atrai  a
competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito e, consequentemente, do MPF. 6. Pelo
não  conhecimento  do  presente  conflito  negativo  de  atribuição  e,  no  mérito,  pelo  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

262. Processo: 1.12.000.000314/2015-21 Voto: 4028/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
(CP,  ART.  149).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32   2ª  CCR).  AUSÊNCIA DE
DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir representação por meio
da Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando que trabalhadores em estrada de ferro estariam
há mais de três meses sem receber salários, privados de alimentos, em condições de trabalho
precárias,  sem  equipamentos  de  segurança  obrigatórios  e  mantidos  em  local  isolado,
incomunicáveis. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições
ao Ministério  Público do Trabalho,  por  entender que nos autos não há indícios da prática de
crimes, mas tão somente de violações trabalhistas. 3. Tendo em vista a gravidade do crime de
redução a condição análoga à de escravo, impõe-se o prosseguimento das investigações com a
realização de diligências para apuração dos fatos. Assim sendo, o declínio de atribuições ao MPT
mostra-se  prematuro.  4.  Não homologação do  declínio  de  atribuições  e  designação de outro
Membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal.

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

263. Processo: 1.23.001.000226/2014-54 Voto: 3719/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. USO DE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL  DOF FALSO PERANTE A
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  CONDUTA
TÍPICA E ANTIJURÍDICA. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de fato.
Particular, que transportava madeira em rodovia federal, utilizou de documento de origem florestal
(DOF) ideologicamente falso quando abordado por Policial Rodoviário Federal. 2. A Procuradora
da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 3. No



caso ora analisado, o investigado apresentou documento público federal (documento de origem
florestal  DOF) contendo declaração falsa perante autoridade federal,  tendo em vista que, em
consulta  ao  IBAMA,  confirmou-se  que  a  guia  existe,  porém,  as  informações  do  sistema  são
totalmente distintas. 4. Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o
Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de
2006,  é  documento  público  federal  que  consiste  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. 5. O uso de documento falso perante a autoridade federal prejudica
serviço da União e atrai  a competência federal para a persecução penal.  Precedentes: CC n.
139.127/RO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 21/5/2015 e CC n. 99.105/RS, Rel. Ministro
Jorge Mussi, DJe 27/2/2009. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução criminal.

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

264. Processo: 1.30.001.000700/2015-94 Voto: 3453/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME OCORRIDO À BORDO DE NAVIO. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  INTERESSE  DA UNIÃO.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de furto de bagagem, que seria
desembarcada de  navio  de  cruzeiro  atracado no  pier  Mauá  Porto  do  Rio  de  Janeiro.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual,  aduzindo  que  a  conduta  criminosa  não  atingiu  diretamente  a  bens,  serviços  ou
interesses  da  União.  3.  Autos  encaminhados  à  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do
Ministério Público Federal. 4. No caso em exame, tratando-se de embarcação de grande porte
destinada a cruzeiros turísticos e capaz de deslocar-se para águas internacionais, evidencia-se o
interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para o julgamento de
delitos cometidos à abordo, indiferente a qualidade das pessoas lesadas (HC 40.913/SP, Rel. Min.
Arnaldo  Esteves  Lima,  Quinta  Turma,  julgado  em  19/05/2005,  DJ  15/08/2005,  p.  338).  5.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

265. Processo: JF-FRA-0000514-97.2015.4.03.6113-
APN

Voto: 3483/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  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 JUÍZA FEDERAL. 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.  Notícia  de  Fato
instaurada 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,  tendo  sido  avaliadas  as  mercadorias  em R$ 119,00.  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
outras  duas  autuações  de  mesma  natureza  pela  Receita  Federal,  restando  caracterizada  a
reiteração. 4. Não obstante a apreensão de 34 maços de cigarros, não se afigura possível, no
caso, a incidência do princípio da insignificância devido à notícia de reiteração da conduta por
parte  do  investigado.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

266. Processo: 1.00.000.007774/2015-09 Voto: 3870/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL E CORRELATA AÇÃO PENAL.  CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA
(CP, ART. 299) E FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART. 347, CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC N°  75/93,  ART.  62,  IV).  PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE
AUTORIA E  MATERIALIDADE.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Persecução penal
que  visa  a  apurar,  entre  outros  delitos,  possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  e  fraude
processual, em razão da elaboração de contrato de compra e venda ideologicamente falso, no
intuito de instruir  pedido judicial  de restituição de um caminhão que foi  apreendido,  enquanto
transportava 98 kg de cocaína. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do Inquérito Policial EM RELAÇÃO A UM DOS INVESTIGADOS, por não vislumbrar elementos
que comprovassem sua participação na conduta criminosa. 3. Discordância do Juiz Federal. 4.
Conforme  os  autos,  o  contrato  de  compra  e  venda  apresentado  em Juízo  foi  elaborado  em
momento posterior à apreensão do veículo e com data retroativa, a fim de iludir o magistrado
sobre a propriedade do bem, a pretexto de ter deferido o pedido de restituição. 5. Arquivamento
prematuro.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

267. Processo: 1.14.002.000070/2015-91 Voto: 3797/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇO DE
TELECOMUNICAÇÃO (LEI  9.472/97,  ARTIGO 183).  PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET.
EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO SEM AUTORIZAÇÃO DA ANATEL. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA  QUE  NÃO  PRESCINDE  DE  AUTORIZAÇÃO.  CRIME  FORMAL.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar
possível prática do crime de exploração clandestina de serviço de telecomunicação, consistente
na  viabilização  de  acesso  à  internet  via  Wireless  Fidelity  -  Wi-Fi,  sem autorização  do  órgão
competente. 2. O Procurador da República oficiante manifestou-se pelo arquivamento do feito, por
entender que a conduta praticada pelo investigado seria atípica, vez que não haveria interferência
em outras atividades de telecomunicação outorgadas pela ANATEL. 3. O arquivamento mostra-se
prematuro, uma vez que a prestação de serviço de acesso à internet é serviço de comunicação
multimídia,  que  depende  de  autorização.  A inexistência  de  tal  autorização  configura  o  crime
previsto no artigo 183 da Lei 9.472/97 . Precedentes do STJ. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

268. Processo: 1.15.005.000028/2015-11 Voto: 3028/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO CP)
PRATICADO  EM  DESFAVOR DO  INSS.  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE  04  PARCELAS  DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DA TITULAR.  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO
FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR/MPF,



NOS  TERMOS  DO  ART.  62,  INCISO  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  IMPROCEDÊNCIA  DA  TESE
MINISTERIAL. LESÃO SIGNIFICATIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório instaurado
para apurar suposta prática de estelionato majorado, delito tipificado no art. 171, §3º, do Código
Penal, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, tendo em vista recebimento
indevido de 04 (quatro) parcelas de benefício assistencial,  após óbito da titular.  2.  Pedido de
arquivamento do feito realizado pelo Procurador da República oficiante, fundado no Princípio da
Insignificância, que afasta a tipicidade material da conduta perpetrada. 3. Remessa dos autos à 2ª
Câmara, nos termos do art. 62, inciso IV, da LC n. 75/93. 4. Apesar da inexistência de previsão
legal,  a  jurisprudência  pátria  tem  admitido  a  descriminalização  da  conduta  sob  análise  por
aplicação  do  Princípio  da  Insignificância,  consideradas  as  circunstâncias  do  caso  concreto,
exigindo-se, para tanto, o atendimento a determinados critérios, consoante delineado no HC n.
101074/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Impossibilidade de aplicação da Orientação
nº 4 da 2ª CCR para hipóteses de mais de 03 (três) saques. 6. Presentes os indícios de autoria e
materialidade delitivas, o arquivamento do feito se revela inadequado. 7. Designação de outro
membro do Ministério Publico 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

269. Processo: 1.17.000.001367/2015-82 Voto: 3633/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 296, §1º, I, DO CP
E NO ART.  29,  §1º,  III,  DA LEI  Nº  9.605/98.  MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE AVE COM
ANILHA FALSA.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA AUSÊNCIA DE  DOLO.
REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível
prática dos crimes previstos no art. 296, §1º, I, do CP e no art. 29, §1º, III, da Lei n° 9.605/98, em
razão  da  manutenção  em cativeiro  de  uma ave  papa-capim  com anilha  (cuja  emissão  é  de
responsabilidade  do  IBAMA)  falsificada.  2.  Promoção  de  arquivamento  pelo  Procurador  da
República oficiante, por ausência (ou impossibilidade de comprovação) de dolo do investigado. 3.
No atual  estágio  da  persecução criminal,  apenas seria  admitido  o  arquivamento se ausentes
elementos  mínimos da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas as  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva  da punibilidade.  Não é,  contudo,  o caso dos autos.  4.  Na
presente hipótese, verifica-se que o investigado não foi ouvido. Dessa forma, é necessária, para a
elucidação do caso, a sua oitiva a fim de se averiguar as circunstâncias em que foi adquirida a
anilha falsa, para que se possa concluir, com segurança, pela existência ou não do dolo. 5. Dessa
forma, afigura-se prematuro o arquivamento do procedimento no atual estágio das investigações,
porquanto,  inexistente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa
causa,  impõe-se  o  prosseguimento  da  persecução  penal,  por  força  dos  princípios  da
obrigatoriedade da  Ação Penal  Pública  e  do in  dubio  pro  societate.  6.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

270. Processo: 1.23.000.001355/2014-70 Voto: 3871/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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 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. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível



crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  praticado,  em  tese,  por
representantes  de  município  paraense.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, em razão da informação da Receita Federal de que não há ação fiscal em
relação ao município investigado, faltando, portanto, 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.  Precedentes do STF.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

271. Processo: 1.29.004.001068/2014-14 Voto: 3016/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A).  AUSÊNCIA DE CRÉDITO CONSTITUÍDO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  CRÉDITO  RECONHECIDO  EM  SENTENÇA
TRABALHISTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime
de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), constatados quando do processo e
julgamento de reclamação trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante se manifestou no
sentido  de  que  o crime previsto  no art.  337-A do CP,  que  atrairia  a  competência  da  Justiça
Federal, carece, para a sua configuração, de ação fiscal a ser realizada pelo ente autárquico para
constituição do crédito tributário. 3. Há crédito tributário reconhecido judicialmente em sentença
trabalhista, sendo desnecessária a realização de outro lançamento pela autoridade administrativa
tributária. 4. Em tais casos, a sentença trabalhista definitiva condenatória ou homologatória do
acordo, após sua liquidação pelo contador do Juízo, define o valor do tributo e constitui o crédito,
sendo que o crime se consuma após o transcurso do prazo legal para recolhimento dos valores
devidos.  5.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

272. Processo: 1.34.016.000193/2015-81 Voto: 3646/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  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.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  NOTÍCIA  DE  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada 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$ 2.481,46. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. Não se
afigura  possível,  no  caso,  a  incidência  do  princípio  da  insignificância,  devido  à  notícia  de
reiteração da conduta por parte do investigado. 4. Precedentes do STF, STJ e 2ª CCR. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

273. Processo: DPF/JFA-00121/2015-INQ Voto: 3358/2015 Origem: GABPRM2-OFM - 
ONOFRE DE FARIA MARTINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível comercialização de medicamentos sem o registro no órgão competente
ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I) e de substâncias psicotrópicas (Lei n° 11.343/06, art. 33). Revisão
de declínio  (Enunciado  n°  32).  Caso  em que a Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos
localizou objeto postal contendo referidos medicamentos e substâncias. Remessa de produtos
ocorrida no âmbito interno. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a
competência da Justiça Federal. Precedentes do STJ (CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe
27/03/2012)  e  da  2ª  CCR  (Procedimento  MPF  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão,
11/05/2015, 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

274. Processo: DPF/MBA/PA-00112/2009-INQ Voto: 3789/2015 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TUCURUÍ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica e/ou ambiental (CP, art. 299
e/ou  Lei  n°  9.605/98,  art.  69).  Prestar  informações  falsas  ao  Sistema  Oficial  de  Controle  de
Produtos  Florestais  (SISFLORA),  operacionalizado  por  órgão  estadual.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

275. Processo: DPF/SNM/PA-00349/2012-INQ Voto: 3838/2015 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURIDICO DA PRM/SANTAREM

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica e/ou ambiental (CP, art. 299 e/ou Lei n°
9.605/98, art. 46, parágrafo único). Manter madeira sem licença para armazenamento e prestar
informações  falsas  ao  Sistema  Oficial  de  Controle  de  Produtos  Florestais  (SISFLORA),
operacionalizado por órgão estadual (SEMA/PA). Revisão de declínio (Enunciado nº 33). 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

276. Processo: DPF/SNM/PA-00402/2014-INQ Voto: 4007/2015 Origem: GABPRM1-JAS - JANAINA
ANDRADE DE SOUSA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica e ambiental (Lei n° 9.605/98,
art.  69-A).  Prestar  informações  falsas  ao  Sistema  Oficial  de  Controle  de  Produtos  Florestais
(SISFLORA),  operacionalizado  por  órgão  estadual.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.



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

277. Processo: SR/DPF/PA-00426/2014-INQ Voto: 4005/2015 Origem: COJUD/PRPA - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Suposto uso de atestado médico falso (CP, art. 304) perante empresa
particular, com a finalidade de justificar falta ao trabalho. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da
2ªCCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.34.001.006231/2014-97,  Voto  n°  2727/2015,  Sessão  n°  620,  de  11/05/2015,  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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

278. Processo: 1.00.000.007357/2015-58 Voto: 3696/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Administrativo. Possível tentativa de homicídio (CP, art. 121 c/c art. 14, II). Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Fato  ocorrido  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 o  Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

279. Processo: 1.00.000.007891/2015-64 Voto: 3978/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Possível  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147),  praticado  contra
conselheiros tutelares, educadores sociais e comunidades de município goiano, em decorrência
da divulgação de investigações dos casos de trabalho doméstico, abuso e exploração sexual de
meninas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

280. Processo: 1.02.002.000028/2015-91 Voto: 3848/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada a partir de representação de particular por meio da Sala de
Atendimento ao Cidadão,  que informa sobre possível  prática de crime de sonegação fiscal  e
outros ilícitos penais por magistrados do Rio de Janeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR).  Competência  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  de  Janeiro  para  processar  e  julgar,
originariamente, crimes comuns e de responsabilidade, Juízes de Direito que lhes são vinculados,
a  teor  do  disposto  no  art.  96,  inc.  III,  da  CF.  Foro  por  prerrogativa  de  função.  Ausência  de
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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



declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o  Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

281. Processo: 1.10.000.000224/2015-12 Voto: 4199/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Suposta coação praticada por Presidente e Vice-Presidente de colônia
de  pescadores  contra  pescador  artesanal  em  gozo  de  auxílio-doença,  para  que  recolhesse
contribuição previdenciária, sob pena de cancelamento de seu registro profissional. Revisão de
declínio (Enunciado n° 33 da 2a CCR). Pedido de restituição ao INSS das contribuições recolhidas
indevidamente. Prejuízo suportado por particular. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

282. Processo: 1.11.001.000128/2015-19 Voto: 4151/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Contribuições  descontadas  das  remunerações  dos  servidores  públicos  do  Município  de  Mata
Grande/AL, mas não recolhidas pelos gestores da prefeitura ao fundo previdenciário municipal,
mantido em regime próprio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Servidores municipais não vinculados ao Regime Geral da Previdência Social gerido pelo INSS.
Ausência  de  elementos  que  justifiquem  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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

283. Processo: 1.13.000.000734/2015-70 Voto: 3997/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTOS  CRIMES  CONTRA  HONRA  COMETIDOS  EM  GRUPOS
PRIVADOS DE CONVERSAÇÃO (WHATSAPP). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (LC 75/93, ART.
62-IV).  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS  DE  INFORMAÇÃO  CAPAZES  DE  JUSTIFICAR  A
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Trata-
se de Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes contra a honra cometidos contra
particular em grupos privados de conversação mantidos no ambiente do aplicativo Whatsapp. 2.
Representada informou que teve seu número de celular  incluído em grupos de conversação,
contra sua vontade, por colegas do curso de jornalismo da Universidade Federal do Amazonas -
UFAM, os quais passaram a ofender sua honra em diversas ocasiões. Afirma que seus dados
foram fornecidos à  universidade,  de onde podem ter  vazado.  3.  A Procuradora da República
oficiante declinou de suas atribuições ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que os fatos
investigados não lesaram interesses, serviços, ou bens da União. 4. Notificada, a representante
mostrou-se irresignada com a promoção de declínio ao Parquet estadual, mas não apresentou
novos elementos capazes de modificar a realidade fática dos autos para justificar a competência
federal.  5.  Condutas  praticadas  em  ambiente  de  acesso  privado  e  restrito.  Ausência  de
internacionalidade.  Delitos  cometidos  contra  a  honra  de particular.  Competência  do  Ministério
Público  Estadual  para  prosseguir  na  persecução  penal.  6.  Homologação  no  declínio  de
atribuições.

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



284. Processo: 1.14.000.000758/2015-91 Voto: 3977/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível prática de maus-tratos contra animais domésticos (art. 32 da
Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Inexistindo qualquer lesão
a bens, serviços, ou interessa da União ou de suas autarquias ou empresas públicas (art. 109,
CF), afasta-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra a fauna
e a flora (Resp. nº 1113699, de 03/10/2012). Ausência de elementos de informação capazes 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

285. Processo: 1.15.002.000210/2015-94 Voto: 4012/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Representação eletrônica que informa sobre possível formação de
cartel para requerimento de seguro DPVAT. Funcionários de hospital privado estariam indicando
intermediários e exigindo pagamentos para agilizar, em até 48 horas, a emissão de prontuários
médicos a serem utilizados na instrução dos requerimentos de seguro. Sem o pagamento, os
prontuários  são menos detalhados e sua expedição pode demorar  até  2  meses.  Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

286. Processo: 1.19.001.000228/2015-57 Voto: 4115/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada a partir  de relatório do Grupo Móvel de Erradicação do
Trabalho  Escravo  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  -  MTE.  Possível  prática  de  crimes
atribuída a Juiz de Direito. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Os fatos também
foram objeto do Procedimento 1.00.000.000048/2015-12, cuja atribuição foi declinada ao Parquet
estadual, haja vista a prerrogativa de foro do investigado. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

287. Processo: 1.19.004.000027/2015-20 Voto: 3553/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  particular  comunicando  suposta  cobrança  excessiva  de
honorários advocatícios em razão de processo previdenciário,  uma vez que a advogada teria
cobrado valores diversos dos pactuados entre as partes. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Contrato firmado entre particulares.  A própria beneficiária teria sacado os valores depositados
judicialmente na conta bancária e transferido parte para a advogada. Fatos que podem configurar,
em tese, o crime de estelionato (CP, art. 171), se demonstrado que o consentimento da autora em
realizar o pagamento dos honorários foi obtido mediante artifício fraudulento e que a vantagem
era ilícita. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério



Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.34.030.000157/2012-96,  Voto  n°  4967/2013,  Sessão  n°  580,  de  24/06/2013,  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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

288. Processo: 1.22.000.000878/2015-17 Voto: 3961/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Fabricação e comercialização de cera incolor para piso sem registro
junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA (CP, art. 273, §1º-B, inc. I). Revisão de
declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). O fato do produto não ter registro na ANVISA não tem o
condão, por si só, de atrair a competência da Justiça Federal. Conduta que não ofende, de forma
direta,  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  Ausência  de  indícios  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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição. Participaram da votação o  Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

289. Processo: 1.23.001.000080/2015-28 Voto: 3600/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de Fato.  Possível  crimes contra  o  consumidor  (Lei  n°  8.078/90).  Processo
administrativo  para  apurar  a  estocagem  e  a  Apreensão  de  cerca  de  8  mil  quilos  de  queijo
contaminado.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do MPF 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

290. Processo: 1.26.000.000909/2015-91 Voto: 3709/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto uso de atestado médico falso (CP, art. 304 c/c art. 302), perante empresa
particular, com a finalidade de justificar falta ao trabalho. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da
2ªCCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.34.001.006231/2014-97,  Voto  n°  2727/2015,  Sessão  n°  620,  de  11/05/2015,  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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

291. Processo: 1.26.002.000068/2015-00 Voto: 4044/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Suposta prática do crime de descaminho (art. 334 do CP). Apreensão
de motocicleta, que circulava sem placa, cujo condutor não portava qualquer documentação, mas



tão somente uma fatura em nome de terceiro  e constando endereço estrangeiro.  Revisão de
declínio (Enunciado n° 33 da 2a CCR). Diligências. Ausência de provas da importação com ilusão
de tributos pelo condutor. Possível receptação de produto de descaminho, crime antecedente com
autoria  desconhecida.  Perdimento do bem apreendido.  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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

292. Processo: 1.28.000.000534/2015-94 Voto: 3316/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Expediente da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio
Grande do Norte a fim de apurar suposta prática do crime de disparo de arma de fogo em via
pública (art. 15 da Lei 10826/03). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR/MPF). Conduta
perpetrada por policial militar enquanto prestava serviço a empresa de vigilância como segurança
particular. Não obstante a competência da Polícia Federal para fiscalizar atividades das empresas
de vigilância e segurança, o interesse da União sobre o caso investigado é reflexo. Inexistência de
elementos que justifiquem 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

293. Processo: 1.29.000.001660/2015-29 Voto: 4100/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada a partir de informação sobre registro de ocorrência policial
por cidadão brasileiro, que informou ter sido vítima de furto durante viagem aos Estados Unidos
da América. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Iter Criminis integralmente ocorrido
no exterior com registro de ocorrência perante as autoridades locais.  Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Extraterritorialidade condicionada (Art. 7º,  § 2º e 3º, do CP).  Homologação do declínio de atribuições.
(Precedente STJ: CC 22.566/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, Terceira Seção, julgado
em 14/02/2001, DJ 12/03/2001, p. 86).

Deliberação: Em sessão realizada 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

294. Processo: 1.29.002.000157/2015-36 Voto: 3857/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposta incitação ao crime (CP, art. 286). Manifestação apresentada na Sala de
Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  o  representante  informa  a  existência  de  aplicativo  para
smartphone  que  possibilita  aos  seus  usuários  divulgarem quando  e  onde  estão  consumindo
maconha, fato que, de acordo com o noticiante, incentiva o uso do entorpecente.  Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de indícios de tráfico internacional de drogas. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



295. Processo: 1.29.004.000136/2015-09 Voto: 3632/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 273, § 1°-b, do CP. Remessa
postal  de medicamento de uso controlado,  fabricado  no Brasil  e  registrado  na ANVISA,  sem
exigência do devido receituário. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

296. Processo: 1.30.001.000978/2015-61 Voto: 3329/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Representação  por  meio  de  carta  manuscrita  que  informa  sobre
diversas condutas criminosas, em tese, cometidas no Município de Nova Iguaçu por supostas
milícias privadas. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR/MPF). Informação genérica.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

297. Processo: 1.30.001.002269/2015-11 Voto: 3753/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  147  do  CP.  Representante  relata
eventuais ameaças contra moradores de uma vila,  praticadas,  em tese,  por ex-policial  militar.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

298. Processo: 1.30.001.002592/2015-94 Voto: 4146/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Representação realizada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão,
que noticia a suposta prática de diversos 'crimes' por parte de agentes estaduais. Revisão de
declínio  (Enunciado  n°  33  da  2a  CCR).  Representação  genérica.  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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

299. Processo: 1.30.002.000074/2015-26 Voto: 3811/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ



Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  171  do  CP.  Fraude
consistente na exigência, por contato telefônico, de depósito bancário equivalente a emolumentos
inerentes  a  ação  coletiva  de  revisão  de  benefícios  previdenciários  que  jamais  foi  proposta.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

300. Processo: 1.33.000.000531/2015-91 Voto: 3530/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  particular  comunicando  possível  irregularidade  praticada  por
associação de moradores, que teria falsificado uma escritura pública de terreno de propriedade do
representante  com  o  intuito  de  realizar  permuta  com  outros  cidadãos.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

301. Processo: 1.33.000.003309/2014-69 Voto: 3532/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposta incitação ao crime (CP, art. 286). Manifestação apresentada na Sala de
Atendimento ao Cidadão, em que o representante informa a existência de perfil  em página de
rede social denominado 'Policial bom é policial morto',  que estaria incitando a violência contra
policiais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

302. Processo: 1.34.001.003019/2015-59 Voto: 3496/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de injúria (CP, art.  140), praticado por professora e alunas de
instituição de ensino superior privada contra determinado aluno. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do
arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

303. Processo: 1.34.001.003310/2015-27 Voto: 3980/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO



Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia advinda do Tribunal de Ética e Disciplina
da OAB/SP. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Relato de que advogado teria
se apropriado  de valores  de indenização  referentes a  ação ordinária  movida  contra  empresa
pública estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). O advogado era mandatário com amplos
poderes concedidos pela parte, inclusive para levantar valores e dar quitação. Prejuízo suportado
por  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 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

304. Processo: 1.34.005.000281/2014-21 Voto: 3557/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação comunicando suposta cobrança irregular de honorário advocatício
em razão de processo previdenciário, uma vez que o advogado teria cobrado indevidamente da
parte o valor de R$ 620,00 a título de honorário de perito judicial. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32).  Contrato firmado entre particulares.  Fatos que podem configurar,  em tese,  o crime de
estelionato (CP, art. 171), se demonstrado que o consentimento da parte em realizar o pagamento
dos honorários foi obtido mediante artifício fraudulento e que a vantagem era ilícita. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°  1.34.030.000157/2012-96,  Voto  n°
4967/2013, Sessão n° 580, de 24/06/2013, 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

305. Processo: 1.34.008.000583/2014-79 Voto: 3560/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de disposição de coisa alheia como própria (CP, art. 171, § 2°, I)
ou de estelionato (CP, art. 171). Informações de que o investigado transferiu um bem imóvel para
seu nome, apesar de em sentença homologatória de separação judicial ter ficado acordado que a
posse e propriedade do referido imóvel caberia à separanda. Posteriormente, a ex-esposa tomou
conhecimento de que, em razão do inadimplemento das parcelas do financiamento junto à CEF, o
bem seria  levado a  leilão,  tendo  ajuizado  ação  de  nulidade  de  negócio  jurídico.  Revisão  de
declínio (Enunciado n° 32). Inexistência de indícios de lesão direta à CEF. Eventual prejuízo de
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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

306. Processo: 1.34.021.000402/2014-36 Voto: 4198/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Possível prática de crimes falimentares (Lei nº 11.101/2005) praticados
por ex-administradores de empresa privada. Suposta alienação de patrimônio e ocultação de bens
pertencentes à massa falida. Revisão de declínio (Enunciado n° 33  2a CCR). Diligências. Crimes
falimentares de competência estadual. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

307. Processo: 1.34.038.000036/2015-17 Voto: 3843/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPEVA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato (CP, art.  171).
Relato de que particular teria solicitado a realização de depósitos bancários em contas indicadas
por atendente de casa lotérica. O funcionário teria realizado as operações e só depois solicitado
os valores ao cliente, que então se retirou do estabelecimento sem nada alegar. Delito praticado
em detrimento  de  casa  lotérica,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  permissionária  de  serviço
público. Prejuízo suportado pelo permissionário. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

308. Processo: 1.30.001.002663/2015-59 Voto: 4008/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação anônima encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que
o representante informa que moradores da região estão sendo novamente coagidos e ameaçados
por traficantes, sendo que o comandante da UPP local está compactuando com os atos ilegais
praticados  na  região.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

309. Processo: DPF/GVS/MG-00812/2013-INQ Voto: 3485/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização
de saques indevidos de 08 (oito)  parcelas de benefício  previdenciário  após o óbito da titular,
ocorrido em 22/10/2004. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque
realizado em 07/06/2005. Inexistência de procurador ou representante legal cadastrado. Benefício
recebido mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. 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 quase dez 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



310. Processo: JF/CE-0000752-18.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 4006/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Inquérito Policial. Prática do crime de roubo (CP, art. 157, §2º, I e II) contra funcionário
dos Correios - EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Após diligências, não foi
possível identificar a possível autoria do crime, uma vez que não houve testemunhas oculares do
evento nem havia câmeras de segurança nas imediações do local dos fatos. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

311. Processo: JF/TFL-0004709-86.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 3420/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de 04 (quatro) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em
25/01/2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva de familiar
que informou não saber quem foi o responsável pelos saques. Informações da CEF de que não
possui  as  imagens  do  sacador.  Inexistência  de  procurador  cadastrado.  Benefício  recebido
mediante  utilização  de  cartão  magnético.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

312. Processo: JF/TFL-0008125-08.2014.4.01.3813-
INQ

Voto: 3367/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TEÓFILO OTONI/MG

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação
(Lei  n°  9.472/97,  art.  183).  Constatação  de  que  Rádio  Comunitária  estaria  operando  com
irregularidades, por não transmitir a Voz do Brasil, veicular propaganda e publicidade comercial,
bem como não transmitir o indicativo com a reciprocidade estabelecida. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Informações de que, à época dos fatos (25 e 26 de setembro de
2012),  a  emissora possuía licença provisória,  que foi  transformada em licença definitiva  para
funcionamento  em  2014.  Irregularidades  apontadas  pela  ANATEL que  configuram,  em  tese,
infrações administrativas. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

313. Processo: SPF/BA-01743/2011-INQ Voto: 3757/2015 Origem: GABPRM003-SCNJ - 
SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157) praticado, por indivíduos não identificados, contra
o patrimônio dos Correios e de instituição financeira privada. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Realização de oitiva dos funcionários, que declararam a forma como ocorreu o
assalto, sem identificarem os agentes. Não houve gravação de imagens. Fatos ocorridos há mais
de três anos. Ausência de 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 o  Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

314. Processo: 1.00.000.000902/2015-85 Voto: 4143/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 149 do CP. Constatação de
trabalho em condições análogas a de escravos no âmbito de empresa. Revisão de arquivamento
(LC  n°  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Informações  de  que  os  mesmos  fatos  já  foram objeto  de
investigação no Procedimento MPF nº 1.00.000.012764/2014-04. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

315. Processo: 1.00.000.004931/2015-16 Voto: 3598/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Relatório lavrado em razão de visita de Auditores Fiscais, uma Procuradora do
Trabalho e Policiais Rodoviários Federais a uma residência em Cabo Frio, com a finalidade de
apurar suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Da documentação anexada aos autos, concluiu-se que não
houve lavratura de auto de infração pela equipe de fiscalização, sendo constatado apenas que se
tratava  de  uma  residência  luxuosa  e  que  seu  proprietário  também  é  dono  de  veículos  e
empresa(s). Os empregados encontrados eram domésticos e não deixaram a equipe entrar na
casa. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal, não tendo sido apontado, até
o  momento,  fato  concreto  que  sirva  de  indício  à  apuração  de  crime.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

316. Processo: 1.00.000.007473/2015-77 Voto: 3686/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Administrativo. Representação particular em que o noticiante pleiteia a revisão dos
valores  pagos  pela  União,  relativos  a  ações  judiciais  que  propusera  contra  o  ente,  sob  o
argumento de que houve erro de cálculo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso
IV).  Informações  de  que  o  representante  já  deu  ensejo  à  instauração  de  vários  expedientes
(1.29.000.001305/2012-15,  1.29.000.002440/2012-70  e  1.29.000.000840/2013-21),  todos  já
arquivados e devidamente homologados pela 2ª CCR/MPF, tratando sempre do mesmo assunto.
Documentação apresentada que não traz fatos novos,  demonstrando apenas a insistência do
comunicante em rediscutir matéria já analisada por diversos órgãos do MPF e que já foi arquivada
por não se verificar a ocorrência de fato típico. Homologação do arquivamento.

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

317. Processo: 1.00.000.008265/2015-95 Voto: 4200/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  particular  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão



sugerindo a possibilidade de que imóveis tenham sido transmitidos a políticos ou funcionários da
Petrobras como propina. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Representação com
meras deduções genéricas sobre possíveis crimes praticados, sem agregar qualquer indício que
lastreie a suspeita. Notificação do representante. Não apresentação de razões ou documentos
complementares. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Ademais,
o Procurador da República oficiante ressaltou que a Força Tarefa do MPF, dedicada à Operação
Lava Jato, já vem realizando o levantamento patrimonial das empresas e pessoas envolvidas na
investigação, bem como já tem ciência quanto à noticiada recusa de recebimento de obra por um
então gerente. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

318. Processo: 1.00.000.012988/2014-16 Voto: 3426/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Administrativo. Suposto crime de estelionato (art. 172, §2º, I, CP) em
razão de disposição de coisa alheia como própria. Venda de veículo alienado à CEF a terceiro.
Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  inciso IV).  O fato  ora tratado já  é  objeto  de
apuração  no  Inquérito  Policial  nº  5021832-17.2013.404.7108  com apresentação  de  denúncia.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

319. Processo: 1.04.100.000010/2013-45 Voto: 3960/2015 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: EMENTA: Procedimento Administrativo. Expediente noticiando ilícitos que teriam sido cometidos
por Prefeito e Vereador do Município de Vera Cruz/RS, eleitos em 2012. Suposto aumento de
valores orçamentários destinados à saúde em época prévia a campanha eleitoral  com cunho
eleitoreiro. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Remessa inicial à 5ª CCR. Conflito
negativo  de  atribuições,  com  decisão  unânime  do  Conselho  Institucional  do  MPF  pela
competência da 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Diligências. Fatos que,
isoladamente, não configuram crime de corrupção eleitoral. Existência de outras investigações em
âmbito administrativo sobre os fatos. Ausência de indício de prova da prática de crime eleitoral e
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

320. Processo: 1.11.000.000184/2015-63 Voto: 3957/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Suposto
descumprimento de ordem emanada pela 4ª Vara do Trabalho de Maceió/AL dirigida à Companhia
Energética de Alagoas  CEAL. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fixação de
multas de R$ 11.000,00 por dia em 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  cominação  de  sanção  específica  (REsp
1492757/DF;  Min.  Jorge  Mussi;  Quinta  Turma;  DJe  25/02/2015).  Precedente  da  2ª  CCR
(Procedimento  n°  1.23.003.000461/2014-14,  Sessão  n°  617,  de  06/04/2015,  unânime).
Cumprimento posterior. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

321. Processo: 1.13.002.000113/2015-76 Voto: 3347/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 29). Agentes do ICMBio encontraram uma
grande  rede  tipo  capa-saco  instalada  em  frente  à  principal  praia  de  desova  das  tartarugas.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não foi  localizado nenhum possível
responsável pelo petrecho de pesca na localidade, tendo sido a rede destruída e a tartaruga
encontrada solta. Infração ocorrida em área erma, no interior da floresta amazônica, longe de
qualquer testemunha.  Ausência  de indícios de autoria.  Inexistência  de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

322. Processo: 1.15.000.000568/2015-37 Voto: 4149/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Procedimento de Investigação Criminal. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, § 3º). Realização de saques indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito
do titular, que ocorreu em 12/09/2003. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Último saque indevido realizado em 08/06/2004. Ausência de autoria. Benefício recebido mediante
utilização de cartão magnético, sem renovação de senha ou procurador cadastrado. Inexistência
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

323. Processo: 1.15.000.000890/2015-66 Voto: 3460/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§ 3º). Realização de saques indevidos de 04 (quatro) parcelas de benefício previdenciário após o
óbito da titular, ocorrido em 17/02/2003. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Último  saque  realizado  em  05/06/2003.  Inexistência  de  procurador  ou  representante  legal
cadastrado.  Benefício  recebido  mediante  utilização  de  cartão  magnético,  sem  renovação  de
senha. 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 dez 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

324. Processo: 1.15.000.001297/2015-37 Voto: 4079/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques



indevidos  de  05  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em
12/06/2004. 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, sem
renovação de senha. 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 dez 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

325. Processo: 1.15.002.001485/2014-64 Voto: 3861/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Informações  de  que
servidora do Ministério do Trabalho, tendo esquecido de solicitar a assinatura de uma segurada
em recurso entregue durante o atendimento realizado, optou por assinar o referido documento em
nome da beneficiária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ouvida, a
servidora  esclareceu  que,  tendo  esquecido  de  solicitar  a  assinatura  da  segurada  no  recurso
interposto,  colocou  a  palavra  'cancelado'  e  escreveu  o  nome  da  requerente  no  documento.
Informações de que o referido recurso não era condição para o recebimento do benefício, uma
vez que o requerimento inicial e o primeiro recurso interposto efetivamente pela segurada (todos
regulares)  já  eram suficientes  para  a  sua  concessão.  Ademais,  não  houve  irregularidade  no
pagamento,  constando como realmente  devido  o  benefício,  por  preenchimento  dos  requisitos
legais.  Ausência  da  elementar  do  tipo  'criar  obrigação'  ou  'alterar  a  verdade  sobre  fato
juridicamente relevante', não se configurando o crime de falsidade ideológica. Irregularidade que
já  foi  devidamente  resolvida  na  esfera  administrativa,  com  a  aplicação  da  penalidade  de
suspensão por dois dias à servidora. Homologação do arquivamento.

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

326. Processo: 1.16.000.004332/2014-51 Voto: 3462/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de 01 (um)
aparelho projetor, patrimônio da Universidade de Brasília, ocorrido em campus provisório instalado
em escola pública cedida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de
sistemas de vigilância. Apesar das diligências realizadas, não foi possível identificar a autoria.
Arquivamento que não impede a reabertura das investigações, caso surjam novas provas (art. 18
do CPP). 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

327. Processo: 1.16.000.004690/2014-64 Voto: 3476/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Procedimento  de  Investigação  Criminal.  Possível  crime de  desobediência  (CP,  art.
330).  Suposto  descumprimento  de  ordem emanada  pela  4ª  Vara  Federal  do  Distrito  Federal
dirigida ao Presidente do FNDE. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fixação de
multa de R$ 500,00 por dia em 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  cominação  de  sanção  específica  (REsp
1492757/DF;  Min.  Jorge  Mussi;  Quinta  Turma;  DJe  25/02/2015).  Precedente  da  2ª  CCR



(Procedimento  n°  1.23.003.000461/2014-14,  Sessão  n°  617,  de  06/04/2015,  unânime).
Cumprimento posterior. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

328. Processo: 1.17.000.001456/2015-29 Voto: 4147/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Denúncia anônima por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão.
Relato de que escola privada do Município de Vila Velha/ES estaria oferecendo curso de formação
de marítimo sem autorização da Marinha do Brasil. Porém, não foi informado endereço nem nome
do estabelecimento, ou dados suficientes para sua identificação. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Representação genérica. Ausência de elementos mínimos que justifiquem a
instauração da persecutio criminis. Homologação do arquivamento.

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

329. Processo: 1.20.000.000112/2015-15 Voto: 4139/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de Fato.  Suposto crime de  fraude processual  e  falsificação  de documento
público  (CTPS).  Investigado que,  no  curso de inquérito  policial,  teria  apresentado carteira  de
trabalho para identificação onde a grafia do seu sobrenome era 'SOUSA' (com S), divergindo do
que constava nos autos, ou seja , 'SOUZA (com Z), para, em tese, induzir o Juízo a erro. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Autenticidade do documento. Ausência de
dolo do investigado em ludibriar a autoridade judicial, tendo em vista que em nenhum momento
prestou informação falsa ou assinou documento com grafia diferente dos dados levantados pela
autoridade policial. Controvérsia originada por mero erro material contido nos autos. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

330. Processo: 1.20.000.001766/2012-13 Voto: 3332/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Suposto
descumprimento  de  ordem  emanada  pela  Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de
Rondonópolis/MT dirigida ao INSS. Decisão liminar que determinou a implantação de benefício
social  a  deficiente  auditivo.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Informações fornecidas pelo Juízo e pelo INSS confirmaram o cumprimento tardio da ordem com
pagamento de valores retroativos ao beneficiário. Intimação realizada por meio eletrônico sem
destinatário determinado. 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 o  Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



331. Processo: 1.20.005.000030/2015-12 Voto: 3827/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível crime previstos nos arts. 334, caput, e 273, §1º-B do CP, art.
56, caput, da Lei nº 9605/98 e art. 15, da Lei nº 7802/89. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art.  62,  inciso IV).  Existência  de Ação Penal  (nº  1520-68-2012.4.01.3602) para apuração dos
mesmos fatos investigados no presente procedimento. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

332. Processo: 1.22.003.000575/2014-93 Voto: 4137/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330),  por
descumprimento de ordem judicial que determinou a transferência de paciente para um hospital
com capacidade para realização de determinado procedimento. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Fixação  de  multa  diária  no  valor  de  R$  10.000,00  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 cominação de sanção específica (REsp 1492757/DF; Min. Jorge Mussi; Quinta
Turma;  DJe  25/02/2015).  Precedente  da  2ª  CCR (Procedimento  n°  1.23.003.000461/2014-14,
Sessão n° 617, de 06/04/2015, unânime). Ademais, houve o cumprimento posterior da ordem,
tendo o procedimento necessário sido realizado. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

333. Processo: 1.22.003.000767/2014-08 Voto: 3788/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342 ou 343). Testemunha arrolada
pelo reclamante teria dito para outras pessoas, ainda na sala de espera, que iria faltar com a
verdade  para  se  vingar  da  reclamada  e  que  somente  falaria  a  verdade  se  a  empresa  lhe
oferecesse determinado valor. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Sugestão de
arquivamento  pela  autoridade  policial,  por  não  ter  vislumbrado a  ocorrência  de  qualquer  fato
típico. Antes mesmo de ser compromissada e advertida das penas de falso testemunho, a oitiva
do investigado foi indeferida. Não aperfeiçoamento da infração penal com a prática dos verbos
nucleares previstos no tipo (fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade), uma vez que sequer
foi tomado seu depoimento. Também não houve qualquer solicitação ou oferta de pagamento por
qualquer das partes. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.23.000.000226/2015-45 Voto: 3790/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando
possível  ocorrência  de  infração  ambiental.  Não  apresentação  de  relatório  de  atividades  à



autoridade competente dentro do prazo legal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.878/90, art. 76). Aplicação de multa pelo IBAMA.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedentes da 2ª CCR (Processo
n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n° 5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime; Processo
n°  1.28.000.001523/2014-41,  Voto  n°  7425/2014,  Sessão  n°  609,  28/10/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

335. Processo: 1.23.000.000420/2015-21 Voto: 3431/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando
possível  ocorrência  de  infração  ambiental.  Funcionamento  de  porto  para  desembarques  de
madeira sem a devida licença ambiental. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração
de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  art.  66).  Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedentes da 2ª CCR (Processo
n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n° 5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime; Processo
n°  1.28.000.001523/2014-41,  Voto  n°  7425/2014,  Sessão  n°  609,  28/10/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

336. Processo: 1.23.000.000712/2015-63 Voto: 3601/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando
possível  ocorrência  de  infração  ambiental.  Não  apresentação  de  relatório  de  atividades  à
autoridade competente dentro do prazo legal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.878/90, art. 76). Aplicação de multa pelo IBAMA.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedentes da 2ª CCR (Processo
n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n° 5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime; Processo
n°  1.28.000.001523/2014-41,  Voto  n°  7425/2014,  Sessão  n°  609,  28/10/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

337. Processo: 1.23.000.000713/2015-16 Voto: 3416/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental,  em virtude da constatação da omissão por parte de pessoa
jurídica referente  ao recadastramento no Sistema de Cadastro  Técnico Federal  de Atividades
Potencialmente Poluidoras. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza
administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 76). Aplicação de multa pelo IBAMA. Ausência de justa
causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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



338. Processo: 1.23.000.000727/2015-21 Voto: 3494/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental, consistente no não atendimento às exigências legais quando
devidamente notificado pela autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Conduta prevista no Decreto Lei n° 6.514/08, art. 80: Deixar de atender a exigências
legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente
no prazo concedido. Configuração de mero ilícito administrativo, que deu ensejo à aplicação de
multa. Ausência de justa causa para prosseguir  na persecução penal.  Precedente da 2ª CCR
(Processo n° 1.11.001.000233/2014-77, Voto n° 396/2015, Sessão n° 614, 11/02/2015, unânime).
Homologação do arquivamento.

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

339. Processo: 1.23.000.000845/2015-30 Voto: 3589/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  em  virtude  de  o  investigado  ter  deixado  de  apresentar
declaração de estoque de 2,4kg de caranguejo  à  autoridade competente,  no período de pré-
defeso.  Revisão de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Infração de natureza  administrativa
(Decreto n° 6.514/08, art.  81). Ausência de justa causa para prosseguir  na persecução penal.
Precedente da 2ª  CCR (Processo n°  1.23.002.000344/2011-18,  Voto n°  2991/2011,  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

340. Processo: 1.23.000.001014/2015-85 Voto: 4116/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando
possível  ocorrência  de  infração  ambiental,  em  virtude  da  utilização  de  motosserra  sem  a
autorização da autoridade competente (Lei n° 9.605/98, art. 51). Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Transcurso de mais de 10 anos. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência
de causa extintiva 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

341. Processo: 1.23.002.000187/2011-32 Voto: 3970/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98,  art.  55  c/c
Decreto Federal n° 6.514/08, art. 66, §3º, II). Deixar de atender condicionantes estabelecidas em
licença ambiental, sendo que, das 22 condicionantes, apenas 2 estavam fora do prazo. Revisão
de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Aplicação de multa pelo IBAMA. Fatos ocorridos em
16/02/2011.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  (CP,  art.  109,  VI).  Extinção  da  punibilidade.
Homologação do arquivamento.

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



342. Processo: 1.23.002.000422/2014-19 Voto: 4152/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Representação anônima relatando supostos crimes de 'grilagem' de
terras,  desmatamento  ilegal,  invasão  de  terras  da  União  e  ameaças  a  colonos.  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências da Polícia  Federal.  Ausência  de  indícios  de
autoria  e  materialidade  quanto  aos fatos noticiados.  Notícia  vaga,  imprecisa  e  desprovida  de
sentido lógico. Ausência de elementos de informações mínimos necessários ao prosseguimento
da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

343. Processo: 1.23.006.000028/2015-21 Voto: 3144/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando
possível  ocorrência  de infração ambiental.  Não apresentação de relatório  anual  de atividades
relativo ao anos de 2011 e 2012 no prazo legal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 81). Aplicação de multa pelo IBAMA.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedentes da 2ª CCR (Processo
n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n° 5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime; Processo
n°  1.28.000.001523/2014-41,  Voto  n°  7425/2014,  Sessão  n°  609,  28/10/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

344. Processo: 1.25.004.000104/2015-44 Voto: 4201/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível fraude à execução ocorrida em processo trabalhista. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de ação penal privada, que só pode ser iniciada
a partir do oferecimento de queixa-crime pelo ofendido (CP, art. 179, parágrafo único). Carência
de  legitimidade  para  instauração  da  persecução  penal  por  parte  do  Ministério  Público.
Homologação do arquivamento.

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

345. Processo: 1.25.004.000369/2014-61 Voto: 3536/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo
(CP, art. 149). Notícia de que plantadores de tomate estariam utilizando mão de obra escrava no
manejo e no corte de madeiras. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). O
Ministério do Trabalho e Emprego  MTE informou que a equipe fiscal, em conjunto com a Polícia
Federal, realizou diligências na região e não identificou qualquer atividade em condições análogas
à  de  escravo.  Ausência  de  indícios  da  prática  do  crime  em  análise.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

346. Processo: 1.26.000.004304/2014-98 Voto: 3982/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Inércia do Cartório
de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Nossa Senhora do Livramento/MT na remessa de
informações solicitadas pela PR/PE para instrução de Ação Penal. Revisão de arquivamento (art.
62, IV, LC n° 75/93). Remessa de cópia integral à Procuradoria da República no Mato Grosso para
adoção de medidas cabíveis (Ofício nº 2996/2015-GAB LR/PRPE/MPF) e requisição ao Juízo da
ação para que seja deprecada a intimação do Cartório por oficial de Justiça para fornecimento das
informações.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

347. Processo: 1.26.002.000575/2014-54 Voto: 3394/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Procedimento instaurado  a partir  da comunicação de  recebimento de e-mail
fraudulento,  contendo  intimação  para  comparecimento  em  audiência  a  ser  promovida  pelo
Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Certificação de que
há nota de esclarecimento na página eletrônica do MPF explicando que tratam-se de e-mails
maliciosos, que podem permitir que programa invada o computador do usuário e colete dados,
havendo orientação para que as pessoas não abram esse tipo de correio eletrônico, não cliquem
nos links e que os apaguem imediatamente.  Informações,  ainda,  de que referida prática já é
objeto  de  investigação  em  outras  unidades  do  MPF  (PA  n°  1.26.000.000525/2008-49).
Homologação do arquivamento.

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

348. Processo: 1.27.000.002313/2014-15 Voto: 4140/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime eleitoral (CE, art. 299). Representação particular noticiando que
Prefeito teria utilizado, nas eleições de 2012, um médico contratado pelo ente municipal  (que
também exercia a função de Secretário Municipal de Saúde), em atos de campanha eleitoral.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Inexistência de quaisquer testemunhas
que  supostamente  tenham  sido  cooptadas  ou  presenciado  a  aventada  corrupção  eleitoral.
Ausência  de  eventual  material  de  propaganda  eleitoral  irregular  apreendido  relacionado  à
representação. Narrativa que não explica a consubstanciação de qualquer das ações nucleares
do tipo penal em apreço, tratando de mera conjectura de que o médico, por trabalhar em local
público e ter acesso a várias pessoas por dia, pode ter influenciado na decisão dos eleitores.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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



349. Processo: 1.27.001.000164/2015-12 Voto: 3489/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de
saques indevidos de 08 (oito) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido
em 26/09/2003. Revisão de arquivamento (LC nº975/93, art. 62, inc. IV). Último saque realizado
em 05/05/2004. Inexistência de procurador ou representante legal cadastrado. Benefício recebido
mediante  utilização  de  cartão  magnético,  sem  renovação  de  senha.  Lapso  temporal  que
impossibilita  a  identificação  do  recebedor.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

350. Processo: 1.27.001.000183/2015-49 Voto: 3492/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  várias  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em
10/02/2005. 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, sem
renovação de senha. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de
indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual
(transcurso de mais de nove anos, o que faz esmaecer a memória dos fatos na lembrança de
eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

351. Processo: 1.27.001.000187/2015-27 Voto: 4138/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 30/08/2010.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Benefício recebido mediante utilização de
cartão  magnético.  A  despeito  de  haver  procurador  cadastrado  à  época  dos  fatos,  não  há
elementos, no caso concreto (a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de senha
após  o  óbito,  entre  outros),  que  permitam  presumir  ser  ele  o  responsável  pelos  saques.
Inexistência de diligências capazes de modificar o frágil panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

352. Processo: 1.27.001.000218/2015-40 Voto: 3487/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de
saques  indevidos  de  05  (cinco)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,
ocorrido em 16/02/2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque
realizado em 02/07/2007. Inexistência de procurador ou representante legal cadastrado. Benefício
recebido mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. Lapso temporal que



impossibilita  a  identificação  do  recebedor.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

353. Processo: 1.27.001.000220/2015-19 Voto: 3486/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de
saques  indevidos  de  05  (cinco)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,
ocorrido em 12/05/2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque
realizado em 05/10/2007. Inexistência de procurador ou representante legal cadastrado. Benefício
recebido mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. Lapso temporal que
impossibilita  a  identificação  do  recebedor.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

354. Processo: 1.27.001.000224/2015-05 Voto: 3488/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de
saques  indevidos  de  05  (cinco)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,
ocorrido em 27/02/2005. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque
realizado em 01/07/2005. Inexistência de procurador ou representante legal cadastrado. Benefício
recebido mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. Lapso temporal que
impossibilita  a  identificação  do  recebedor.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

355. Processo: 1.27.002.000221/2015-53 Voto: 3698/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  várias  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  ocorrido  em
28/12/2005. 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, sem
renovação de senha. 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 oito 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



356. Processo: 1.27.002.000255/2015-48 Voto: 3715/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  quatro  parcelas  de benefício  previdenciário  após  o  óbito  do titular,  ocorrido  em
25/05/2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Benefício recebido mediante
utilização de cartão magnético. A despeito de haver procurador cadastrado à época dos fatos, não
há elementos, no caso concreto (a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de
senha após o óbito, entre outros), que permitam presumir ser ele o responsável pelos quatro
saques.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  frágil  panorama  probatório  atual
(transcurso de mais de oito 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

357. Processo: 1.27.002.000275/2015-19 Voto: 3699/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  várias  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em
17/06/2000. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Saques indevidos ocorridos
até 09/2003. Inexistência de procurador ou representante legal cadastrado. Benefício recebido
mediante  utilização  de  cartão  magnético,  sem  renovação  de  senha.  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 o  Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

358. Processo: 1.27.002.000281/2015-76 Voto: 3695/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  várias  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em
18/09/2004. 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, sem
renovação de senha. 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 dez 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

359. Processo: 1.27.002.000289/2015-32 Voto: 3694/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  várias  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  ocorrido  em



01/02/2007. 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, sem
renovação de senha. 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 oito 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

360. Processo: 1.28.000.000513/2015-79 Voto: 4076/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 334 do CP (redação anterior à alteração
promovida pela Lei n° 13.008/2014). Apreensão de cigarros importados expostos à venda sem o
devido selo de controle. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Fatos ocorridos em
01/03/2005.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  (CP,  art.  109,  IV).  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

361. Processo: 1.28.000.000884/2015-51 Voto: 3819/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando
possível ocorrência de infração ambiental, em virtude da constatação da omissão por parte de
pessoa  jurídica  referente  ao  cadastramento  no  Sistema  de  Cadastro  Técnico  Federal  de
Atividades Potencialmente Poluidoras. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração
de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  art.  76).  Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo
n°  1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

362. Processo: 1.28.000.002089/2014-16 Voto: 3702/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA
comunicando possível ocorrência de infração ambiental, em virtude da constatação da omissão
por parte de pessoa jurídica referente ao cadastramento no Sistema de Cadastro Técnico Federal
de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).
Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 76). Aplicação de multa pelo IBAMA.
Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo
n°  1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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



363. Processo: 1.28.300.000187/2013-53 Voto: 3768/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PAU DOS FERROS-RN

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Suposto recebimento
de benefício assistencial por pessoas que não se enquadrariam nos requisitos do(s) programa(s).
Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informações de que um dos
investigados (aposentado rural) foi beneficiário, na verdade, de Auxílio Emergencial do Governo
Federal. Inexistência de objeção ao aposentado especial em razão de sua atividade rurícola ser
também beneficiário do referido Auxílio Emergencial, desde que sua renda mensal familiar não
ultrapasse o patamar exigido de dois salários mínimos (no caso, o aposentado recebia apenas um
salário mínimo). Quanto à outra investigada, não há indícios para se concluir que o recebimento
de parcelas do programa Bolsa Família tenha sido indevido. Ausência de materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

364. Processo: 1.29.003.000075/2015-81 Voto: 3497/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular comunicando o desaparecimento de uma menina em
23/10/2009, havendo boatos de que ciganos a teriam sequestrado. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  no  feito.  Notícia  da  existência  de  investigação
ocorrida no âmbito estadual mineiro, não havendo razão para intervenção do MPF. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

365. Processo: 1.29.014.000082/2015-54 Voto: 3463/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Declaração de
pobreza supostamente inverídica para fins de gratuidade judiciária. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para
fins penais, dada sua presunção relativa de veracidade. Documento que se sujeita à averiguação
pelo julgador e à eventual impugnação pela parte adversa no processo. Precedentes do STF (HC
85976, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 13.12.2005) e do STJ (RHC
49.437/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 04/03/2015; HC
261.074/MS, Rel. Ministra Marilza Maynard -Desembargadora Convocada do TJ/SE- Sexta Turma,
julgado em 05/08/2014, DJe 18/08/2014). 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

366. Processo: 1.29.020.000021/2015-16 Voto: 3374/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada a  partir  de ofício  da  Procuradoria  do Trabalho,  para apuração  de
suposta  violação  de  arresto  por  parte  de  dirigente  de  Cooperativa.  Questão  incidente  em
reclamatória  trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  O  MPT



indeferiu pedido de instauração de Inquérito Civil,  por entender que o caso em exame revela
hipótese de interesse exclusivamente individual  e patrimonial  dos próprios reclamantes.  Pelas
informações que constam nos autos, não houve descumprimento de ordem judicial, não havendo
menção sobre eventual  descumprimento da ordem de arresto.  Ausência  de indícios de crime
contra a administração pública federal (Justiça do Trabalho). Desnecessidade de remessa dos
autos ao MPE, tendo em vista que já foram remetidas cópias ao Parquet Estadual. Homologação
do arquivamento.

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

367. Processo: 1.30.001.001300/2015-04 Voto: 3792/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Suposta  irregularidade  consistente  na  postergação  de  início  de
vigência de contrato praticada por plano de saúde (Lei nº 9656/98). Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, inciso IV). Acréscimo no prazo de carência em 5 dias, contados da assinatura do
contrato para início de sua vigência. Ausência de efetivo prejuízo à contratante, tendo em vista
que não houve negativa de autorização para utilização do plano de saúde no período de carência.
Ausência de materialidade 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

368. Processo: 1.30.001.001326/2015-44 Voto: 3959/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Representação por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão que
informa sobre supostos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e sonegação de imposto
de renda atribuídos a policial civil e seus familiares. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  inciso IV).  Representação genérica.  Fragilidade das informações fornecidas e carência de
dados  concretos.  Ausência  de  elementos  mínimos  suficientes  para  o  prosseguimento  da
persecução penal.  Arquivamento que não impede a reabertura das investigações, caso surjam
novas provas (art. 18 do CPP). Homologação do arquivamento.

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

369. Processo: 1.30.001.002052/2014-20 Voto: 3602/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada pelo Sindicato dos
Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Rio de Janeiro, noticiando
que o chefe de segurança do INCA (Instituto Nacional do Câncer) teria arrancado vários cartazes
de divulgação do movimento grevista dos servidores, fato que poderia configurar o crime tipificado
no art.  203, CP. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Atipicidade. Extração de
cópias  para  apuração dos fatos  em sede de  tutela  coletiva.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

370. Processo: 1.30.001.003239/2012-89 Voto: 3604/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO



Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de e-mail encaminhando cópia de ofício
com as diligências realizadas pela Polícia Federal no sentido de apurar a veracidade do conteúdo
de livro publicado por ex-delegado de polícia, em que constam confissões relacionadas a diversos
casos de mortes e desaparecimentos durante o Regime Militar. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, inciso IV). Foi juntado aos autos o conteúdo da oitiva realizada com o citado ex-
delegado, sendo que os Procuradores da República com procedimentos relacionados aos mortos
e desaparecidos participaram da referida oitiva. A íntegra do depoimento já foi disponibilizada para
os  Membros  do Parquet  Federal  instruírem os  procedimentos  vinculados  ao  tema Justiça  de
Transição. Arquivamento promovido quanto ao presente PIC, por não haver fato específico a ser
apurado, uma vez que as condutas mencionadas no livro e no depoimento prestado encontram-se
em apuração em múltiplos procedimentos de investigação já instaurados. Por fim, o ex-delegado
já  foi  denunciado  pelo  MPF  no  Rio  de  Janeiro,  no  episódio  conhecido  como  Riocentro.
Homologação do arquivamento.

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

371. Processo: 1.30.009.000181/2014-11 Voto: 3873/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  anônima  comunicando  possível  irregularidade  no  descarte  de
medicamentos com prazo de validade vencido, por Secretaria de Saúde Municipal. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). A referida Secretaria informou que medicamentos
vencidos,  adulterados,  fraudados  ou  impróprios  para  o  consumo  são  encaminhados  ou
apreendidos  pela  Vigilância  Sanitária  Municipal  para  armazenamento  em  'Descarpak'  e
posteriormente são lavrados autos de apreensão e inutilização. Informação de que o acumulo de
medicamentos expostos no pátio,  próximo do local  onde eram acondicionados,  foi  meramente
ocasional, por motivo técnico e operacional, já tendo sido normalizada a situação. Ausência de
indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.

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

372. Processo: 1.30.010.000087/2015-04 Voto: 3839/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Descumprimento  de  ordem
judicial  que  determinou  a  intimação  de  Advogado  para  devolução  de  autos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fixação de multa e perda do direito de vista dos autos fora
do cartório, 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 cominação de sanção específica (REsp 1492757/DF;
Min.  Jorge  Mussi;  Quinta  Turma;  DJe  25/02/2015).  Precedente  da 2ª  CCR (Procedimento  n°
1.23.003.000461/2014-14, Sessão n° 617, de 06/04/2015, unânime). 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

373. Processo: 1.31.000.000229/2015-15 Voto: 4197/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Encaminhamento, pela Controladoria Geral da União  CGU,
de  relatório  final  de  Procedimento  Administrativo  Disciplinar  instaurado  em  virtude  de



desdobramento  de  operação  deflagrada  pela  Polícia  Federal,  para  apurar  diversos  crimes
praticados por servidores públicos federais e outros. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, inciso IV). Informações de que os fatos já são objeto da Ação Penal n° 2009.41.00.004159-0.
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 o  Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

374. Processo: 1.33.000.001561/2014-33 Voto: 4148/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§3°).  Suposta  irregularidade  na  concessão  de  benefício  previdenciário,  uma  vez  que  alguns
meses  de  contribuição  da  segurada  não  restavam  efetivamente  comprovados.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Apresentada defesa administrativa, verificou-se que
a segurada possuía, na realidade, 30 anos, 00 meses e 10 dias de contribuição, e não 30 anos,
10 meses e 10 dias, conforme constava no sistema. A própria decisão final do INSS considerou
devido o benefício à beneficiária, apenas com redução do fator previdenciário (diferença de R$
8,33 por mês). Não verificação de dolo na prática da conduta. Ausência de indícios da prática de
crime. Homologação do arquivamento.

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

375. Processo: 1.33.007.000003/2015-71 Voto: 3984/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação encaminhada por liquidante extrajudicial de
determinada pessoa jurídica, solicitando apuração de eventual crime contra a ordem tributária
praticado pelos antigos gestores (Lei n° 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Apesar de a notícia não narrar fato delituoso concreto, a Receita Federal foi oficiada para
prestar informações quanto a situação da empresa. Informações de que a RFFP expedida contra
a empresa refere-se a débitos já quitados, estando extinta a punibilidade. Quanto às divergências
entre  os  valores  declarados  e  os  efetivamente  pagos,  o  lançamento  de  débitos  ocorreu  por
declaração/confissão  da  própria  contribuinte,  não  havendo  indícios  de  fraude,  omissão  ou
falsidade. Por fim, quanto a não apresentação de GFIP, inexiste constituição definitiva do crédito
tributário. Crime de natureza material. Incidência da Súmula Vinculante n° 24, do STF. Falta de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no
art. 18 do CPP.

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

376. Processo: 1.33.011.000053/2015-90 Voto: 3354/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de extração ilegal de recursos minerais (Lei n° 8.176/91, art. 2°).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Informações de que o acusado já foi
denunciado pela conduta ora investigada (Ação Penal n° 5000087-56.2010.4.04.7214). 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



377. Processo: 1.34.001.002587/2015-32 Voto: 3588/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação anônima apresentada na Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando que determinada pessoa iria viajar para os Estados Unidos com valores
não  declarados  em  sua  bagagem  e  coagindo  sua  esposa  para  a  viagem.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências. A autoridade aeroportuária do Aeroporto
Internacional de Campinas tomou as providências necessárias para averiguar a notícia, não tendo
encontrado qualquer objeto ilícito ou valores não declarados acima dos limites permitidos pela
RFB, bem como não constatou qualquer coação na saída do país. Ausência de indícios da prática
de crime. Homologação do arquivamento.

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

378. Processo: 1.34.001.003419/2015-64 Voto: 4114/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de Registro Especial instaurado pela Polícia Federal buscando
informações preliminares para tentar  identificar  determinada pessoa que estaria  relacionada a
crimes ambientais e falsificação de anilhas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso
IV).  Realizadas  diligências,  a  autoridade  policial  concluiu  que  não  se  confirmaram  os  fatos
inicialmente  narrados,  não havendo indícios de fato  criminoso.  Ausência  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.

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

379. Processo: 1.34.004.000443/2015-11 Voto: 3644/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de calúnia (CP, art. 138). Manifestação apresentada na Sala de
Atendimento do Cidadão, em que o representante alega que professor de Instituto Federal de
Educação teria acusado os alunos da instituição de terem cortado a mangueira do óleo de freio do
veículo de um docente, com intuito criminoso. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
inciso IV). A simples menção de que algum aluno poderia ter sido responsável pelo fato não é
suficiente  para consumar o  delito  de calúnia.  Eventual  fato  criminoso que não foi  atribuído a
nenhum aluno em específico. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

380. Processo: 1.34.004.001871/2012-19 Voto: 3455/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 203, 297, §4º
e 337-A, do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não constatação
da prática do crime do art. 203 do CP, uma vez que as irregularidades verificadas na fiscalização
não  caracterizam fraude  ou  violência,  tratando-se  apenas  de  descumprimento  de  obrigações
trabalhistas.  Quanto ao crime do art.  297,  §4,  do CP,  já  houve a promoção de arquivamento
perante a Justiça Federal. Por fim, com relação ao crime do art. 337-A do CP, verifica-se que não
houve o recolhimento de contribuição no valor de R$ 1.988,31. Consoante entendimento firmado
pelo STJ, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o



limite previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei n° 11.457/07 considerou
como dívida ativa da União também os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias,
dando-lhes tratamento semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer
distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de apropriação indébita ou sonegação
de contribuição  previdenciária,  razão  pela  qual  deve  se  estender  a  aplicação do princípio  da
insignificância a estes últimos delitos. Precedentes do STJ: RHC 55.468/SP, Quinta Turma, DJe
11/03/2015;  AgRg  no  REsp  1447953/SP,  Quinta  Turma,  DJe  18/02/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS, Sexta Turma, DJe 11/02/2015. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

381. Processo: 1.34.011.000271/2015-97 Voto: 3971/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
representante alega que determinada montadora de automóveis teria cometido crime contra a
ordem tributária e de trabalho escravo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV).
Notícia genérica e vaga. Diligência. Expedição de ofício à denunciante, solicitando informações
complementares. A representante não apresentou novos elementos e solicitou o arquivamento do
expediente. Inexistência de indícios da prática de crime contra a ordem tributária, de redução a
condição análoga à de escravo ou de qualquer outro delito. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

382. Processo: 1.34.016.000264/2013-83 Voto: 3831/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Representação anônima que informa sobre suposta distribuição de
material de pedofilia por meio da internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso
IV). Representação genérica. Ante a fragilidade das informações inicialmente fornecidas, foram
realizadas diligências pela Polícia Federal.  Ausência de elementos mínimos suficientes para o
prosseguimento  da  persecução  penal.  Arquivamento  que  não  impede  a  reabertura  das
investigações, caso surjam novas provas (art. 18 do CPP). Homologação do arquivamento.

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

383. Processo: 1.34.016.000302/2014-89 Voto: 3846/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposta sonegação de contribuições previdenciárias (art. 337-A do
CP).  Particular  teria declarado em audiência de processo cível  que tinha renda média de R$
2.000,00, mas que contribuía ao INSS com base no salário mínimo. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, inciso IV). Conforme os autos, trata-se de trabalhador autônomo que contribui à
previdência social na condição de contribuinte individual. Como a renda do contribuinte é variável,
utiliza-se do salário mínimo como base de cálculo,  não sendo possível  afirmar nem o efetivo
prejuízo  geral  nos recolhimentos,  nem a existência  de dolo  na conduta,  até  porque  eventual
benefício que seja a ele concedido teria por base o salário mínimo. Ausência de dolo na 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

384. Processo: 1.34.025.000103/2010-38 Voto: 3461/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  prática  de  eventual  crime  tributário  por  parte  de
representantes legais de duas empresas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso
IV).  Com relação  à  primeira  empresa  investigada,  após  a  realização  de  diversas  diligências,
verificou-se que foi dado provimento ao recurso voluntário interposto perante o CARF por seus
representantes legais, o que afasta a materialidade de eventual crime contra a ordem tributária no
âmbito federal. Quanto à segunda empresa, inexiste crédito federal passível de enquadramento
em tipos  penais  tributários,  tendo  sido  apurado  não  haver  elementos  justificadores  de  nova
autuação fiscal pelos fatos objeto da representação. Informações de que o MPE já teve ciência
dos fatos pertinentes ao âmbito estadual.  Ausência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

385. Processo: 1.34.025.000256/2013-28 Voto: 3479/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício encaminhado pela
Vara do Trabalho de Mogi Mirim/SP. Supostos crimes tipificados nos arts. 337-A, III e art. 203,
ambos do  CP.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  1)  Quanto  ao  crime
tipificado no art. 203 do CP, não obstante as informações de que a pratica atingia coletividade de
empregados, não há elementos suficientes nos autos que caracterizem fraude ou violência. Com
o encerramento das atividades da empresa, a produção de novas provas restou inviável. 2) Em
relação ao crime de sonegação de contribuições previdenciárias (art. 337-A, III, CP), o qual detém
natureza material, sua tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, conforme
o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ciência à Receita Federal
do Brasil,  para adoção das providências cabíveis. Atipicidade das condutas. Arquivamento que
não  impede  a  reabertura  das  investigações,  caso  surjam  novas  provas  (art.  18  CPP).
Homologação do arquivamento.

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

386. Processo: 1.35.000.000122/2015-10 Voto: 3325/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime contra as relações de consumo
(Lei  nº  8137/90,  art.  5º,  II).  Possível  prática de venda casada por  parte  da Caixa Econômica
Federal.  Exigência  da  aquisição  de  produtos  e  manutenção de  conta  corrente,  sob  pena de
aumento  de  parcelas  de  financiamento.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Superveniência da Lei nº 12.529/2011 com a revogação do dispositivo. Abolitio Criminis. Extração
de cópias para providências no âmbito cível. Homologação do arquivamento.

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

387. Processo: 1.35.000.000510/2015-09 Voto: 3326/2015 Origem: PROCURADORIA DA 



REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  descaminho  (art.  334  do  CP.  Revisão  de
arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  inciso IV).  Requisição de abertura de Inquérito  Policial  à
Polícia Federal para apuração dos 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

388. Processo: 1.35.000.000614/2015-13 Voto: 3634/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA:  Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  descaminho  (art.  334  do  CP).  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Requisição de instauração de Inquérito Policial para
apuração  dos  fatos  investigados.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

389. Processo: 1.36.000.000510/2014-82 Voto: 3844/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Investigatório Criminal. Representação por meio da Sala de Atendimento
ao Cidadão que informa sobre suposto delito contra o sistema financeiro nacional. Administradora
de consórcios estaria se negando a devolver parcelas adimplidas por consorciados desistentes,
provocando o ajuizamento de diversas ações cíveis. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, inciso IV). Diligências. O contrato entre as partes não prevê a imediata repetição das parcelas
pagas,  tendo  em  vista  a  garantia  da  viabilidade  do  grupo  e  evitar  prejuízos  aos  demais
integrantes. Controvérsia cujas implicações cingem-se unicamente à esfera cível.  Ausência de
materialidade  delitiva.  Representante  devidamente  cientificado  sobre  o  arquivamento.
Homologação.

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

390. Processo: 1.36.000.000553/2014-68 Voto: 3754/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de violação de direito autoral (Lei n° 9.609/98, art. 12). Eventual
utilização  de  software  inautêntico  por  setor  de  engenharia  de  autarquia  federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime de ação penal privada (Lei n° 9.609/98, art. 12,
§ 3º). Ausência de legitimidade do Ministério Público Federal para a persecução penal, vez que
não houve lesão ao INCRA, e sim à empresa privada detentora do direito autoral. Precedente da
2ª  CCR  (Processo  n°  1.13.000.000776/2013-49,  Voto  n°  1449/2014,  Sessão  n°  593,  de
17/03/2014, 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 o  Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.



Outras deliberações(Arquivamento)

391. Processo: 1.23.000.000406/2015-27 Voto: 3962/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível crime contra a fauna (Lei nº 9.605/98, art. 29). Investigado
que manteve em cativeiro pássaro (Periquito, Brotogeris) da fauna nativa. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). A infração não atingiu espécie da fauna ameaçada de extinção,
conforme as listas oficiais. Crime de atribuição do Ministério Público Estadual. Enunciado n° 44,
desta  2ª  CCR:  A persecução  penal  do  crime  previsto  no  artigo  29  da  Lei  nº  9.605/98  é  da
atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o espécime da fauna silvestre estiver
ameaçada  de  extinção  ou  quando  oriundo  de  área  pertencente  ou  protegida  pela  União.
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

392. Processo: 1.29.003.000076/2015-26 Voto: 3963/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 147 do CP. Representante de
descendência  cigana relata  que,  após  se  manifestar  contra  campanha de  doação de sangue
denominada Sangue Cigano, passou a receber ameaças por telefone e pela internet. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento da promoção de
arquivamento  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

393. Processo: 1.34.001.000394/2014-66 Voto: 3616/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Procedimento Investigatório Criminal. Expediente instaurado a partir de Relatório de
Inteligência Financeira do COAF. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 12.683/2012).
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2 CCR). Movimentações financeiras suspeitas ocorridas
entre  setembro  e  dezembro  de  2012,  num  total  de  R$  2.826.289,00.  Hipótese  em  que  os
elementos  iniciais  não  evidenciam  a  ocorrência  de  crimes  antecedentes  de  competência  da
Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção,  DJe 05/06/2013).  Ausentes,  por  ora,  elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento
como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

394. Processo: 1.34.001.007472/2014-53 Voto: 3331/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista
(CP, art. 203). Notícia de práticas de assédio moral e dispensa indevida de trabalhador. Revisão



de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2  CCR).  Conduta  praticada  em  detrimento  de  um  único
trabalhador. São de competência da Justiça Federal apenas os crimes que ofendem o sistema de
órgãos e instituições que preserva os direitos e deveres dos trabalhadores de modo coletivo.
Precedente: CC 200902161672, Jorge Mussi, STJ  Terceira Seção, DJE 19/04/2010. Recebimento
do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

395. Processo: JF-AC-0005821-16.2015.4.01.3000-
APE

Voto: 4185/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (CP,
ART. 298) E USO DE DOCUEMENTO FALSO (CP, ART. 304) PERANTE À CEF. MPF: PEDIDO
DE  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REMESSA  DOS
AUTOS  A  ESTA  2ª  CCR/MPF,  POR  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  AO  ART.  28  DO  CPP.
DOCUMENTO  FALSO  APRESENTADO  PERANTE  EMPRESA  PÚBLICA  FEDERAL.
PRECEDENTES  DO  STJ.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 298 c/c 304, do Código Penal, em razão de particular ter se utilizado de
documento falso perante à CEF, no serviço de atendimento de vítimas da enchente, no intuito de
requerer a liberação do FGTS. 2. O Procurador da República oficiante manifestou-se pelo declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que não houve qualquer prejuízo à
Empresa Pública Federal. 3. Discordância do Magistrado. 4. Remessa dos autos a esta Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, por aplicação analógica ao art. 28 do
Código de Processo penal. 5. Uso de documento falso perante Empresa Pública Federal. Na linha
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para definição da competência
para processar a ação penal, o órgão responsável pela expedição do documento, servindo como
critério  aquele  perante  o  qual  esse  foi  apresentado.  Precedentes  STJ (CC 108.024/SC,  Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 11/12/2013;
CC 99.105/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 16/02/2009, DJe
27/02/2009). 6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do
Ministério Público Federal.

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

396. Processo: JF/CE-INQ-0000505-
37.2015.4.05.8100

Voto: 4202/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA
(CP, ART. 273, §1º-B, I E III). MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). APREENSÃO DE ANABOLIZANTE
REMETIDO PELOS CORREIOS VIA ENCOMENDA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE  LESÃO  DIRETA A BEM,  SERVIÇO  OU  INTERESSE  DA UNIÃO.  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO. 1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar 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. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições
ao  Ministério  Público  Estadual,  por  entender,  em  síntese,  que  a  remessa  do  produto,  com
remetente em Belo Horizonte/MG e destinatário em Caucaia/CE, se deu no âmbito interno, sem



qualquer traço de transnacionalidade da conduta. 3. O Magistrado, por sua vez, sustentou que a
procedência estrangeira do medicamento firmaria a competência processual da Justiça Federal. 4.
Não  há,  data  venia,  atribuição  do  Parquet  federal  para  investigar  a  distribuição  de  produto
destinado  a  fins  terapêuticos  ou  medicinais  sem  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária  ANVISA, quando inexistentes indícios da transnacionalidade da conduta, como no caso
dos autos. Precedentes STJ e STF (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)); (RE 755446/RS, Rel. Min Ricardo Lewandowski,
Dj 22/11/2013). 5. 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. 

397. Processo: JF/SP-0004245-47.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 4193/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33,
CAPUT,  E § 1º  C/C ART.  40,  INCISO I).  APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA À
MACONHA (SEMENTES) ORIUNDA DO EXTERIOR. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES À PR/SP,
LOCAL DA APREENSÃO ALFANDEGÁRIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (CPP, ART. 28
C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  QUE  SE  CONSUMA NO  LOCAL  DA APREENSÃO.
INSISTÊNCIA DA REMESSA DOS AUTOS À PR/SP. 1. Notícia de fato instaurada para apurar
suposto crime de tráfico internacional de drogas (Lei 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c
artigo  40,  inciso  I),  tendo  em vista  a  importação  de  15  sementes  de  maconha,  oriundas  do
estrangeiro e destinada a morador de Cerquilho/SP, e apreendidas pelo Serviço de Remessas
Postais Internacionais da Receita Federal na Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil
em São Paulo/SP.  2.  O produto da importação  irregular  foi  encaminhado diretamente para  a
Delegacia da Policia Federal em Sorocaba/SP, que instaurou o inquérito policial. 3. O Procurador
da República oficiante na PRM  Sorocaba/SP manifestou-se pela declinação de atribuição para a
Procuradoria da República em São Paulo, em virtude da apreensão ter se dado naquela cidade.
Discordância do magistrado. 4. No caso de tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o
crime se consuma no local em que a droga ingressa no País ou dele sai para o exterior, não
importando o seu destino. Precedentes do STJ: CC 132.897/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Terceira Seção, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe
01/08/2011;  CC 41.775/RS,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Terceira  Seção,  DJ 14/06/2004,  p.  158.  5.
Atribuição  da  Procuradoria  da  República  em  São  Paulo/SP  para  prosseguir  na  persecução
criminal, à luz do art. 70 do Código de Processo Penal. 6. Remessa dos autos à Procuradoria da
República em São Paulo, para o prosseguimento na investigação criminal.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

398. Processo: JF/CE-0000069-78.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 4192/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA DE  DOLO.  DISCORDÂNCIA DO  JUIZ
FEDERAL (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  POTENCIALIDADE  LESIVA DO
DEPOIMENTO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE DEVERÁ SER VERIFICADO DURANTE
A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do delito de falso testemunho, capitulado
no art.  342 do Código Penal,  praticado, em tese, por testemunha arrolada por reclamante em
reclamatória trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos
autos por não vislumbrar dolo na conduta perpetrada, consubstanciada na consciência deliberada
de mentir e ludibriar intencionalmente a Administração da Justiça. 3. O Juiz Federal, no entanto,
discordou dos fundamentos invocados para o arquivamento, por considerar que pelo modo como
se deu o testemunho, a aferição do dolo do investigado deveria ser verificada quando da instrução



processual. 4. Para configuração do crime de falso testemunho, não se exige a efetiva influência
na decisão judicial. Basta a existência de potencialidade lesiva das declarações prestadas pela
testemunha. Precedentes do STF e do STJ. 5. A conduta se revestirá de potencialidade lesiva
sempre  que  versar  sobre  fato  juridicamente  relevante  e  estiver  apta  a  influir  no  deslinde  do
processo, o que se verificou no caso dos autos. 6. In casu, o depoimento falso se referiu a jornada
de trabalho, nos autos de processo trabalhista onde se pedia horas extras. 7. O investigado foi
arrolado como testemunha em dois processos trabalhistas diferentes, contra a mesma reclamada,
e em audiências distintas, separadas por lapso temporal inferior a 30 minutos, declarou jornadas
de trabalho distintas. 8. O falso depoimento do investigado certamente poderia induzir a erro o
magistrado e causar grave e injusto prejuízo à reclamada e à própria credibilidade da Justiça do
Trabalho. Ainda, tendo em vista a ocorrência de depoimentos distintos, sobre o mesmo tema, em
lapso temporal  tão curto,  não há como se afirmar,  de plano, a ausência de dolo na conduta,
devendo este ser verificado ao longo da instrução processual. 9. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

399. Processo: JF/CE-0002461-88.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 4163/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171  §  3º).  RECEBIMENTO
INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR. MPF: APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. DISCORDANCIA DO JUIZ FEDERAL. CPP, ART. 28 C/C
LC 75/93,  ART.  62-IV.  AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  MÍNIMOS  DA AUTORIA.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato
previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de
benefício previdenciário após o óbito do titular, referentes as competências de 02/2002 a 09/2003.
2. Número de saques que ultrapassa o limite previsto na Orientação nº 04/2013 da 2ª CCR, que
permite  o  arquivamento  de  procedimento  quando não  houver  dolo  no  saque de  até  3  (três)
parcelas  de  benefício  previdenciário,  no  que  não  há  que  falar  em aplicação  do  princípio  da
insignificância  ao  caso.  3.  Entretanto,  na  espécie,  pode-se  aferir  a  total  imprestabilidade  e
inviabilidade da continuidade das investigações, tendo em vista que os recebimentos indevidos
cessaram há  quase 12  (doze)  anos,  e  não foi  identificado  procurador ou representante  legal
cadastrado no sistema da autarquia. Ainda, registre-se que não houve a renovação da senha, já
que os saques eram efetuados por cartão magnético, dificultando-se ainda mais a identificação do
autor do delito. 4. Insistência no arquivamento.

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

400. Processo: JF-LIM-0000222-22.2015.4.03.6143-
INQ

Voto: 4067/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 43ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
LIMEIRA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  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 da apreensão, em estabelecimento comercial, de 103 (cento e três) 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  103  (cento  e  três)  maços  de  cigarros  de  origem
estrangeira,  conhecendo  o  agente  a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada



insignificante.  Desrespeitadas  as  normas  da  Lei  nº  9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o
comércio  em questão.  Precedente do STF (HC nº  120550/PR,  Rel.  Min.  Roberto  Barroso,  Dj
17/12/2013). 5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento
da persecução penal.

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

401. Processo: JF-PA-0009617-31.2015.4.01.3900-
INQ

Voto: 4206/2015 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE FURTO (CP, ART. 155 §4º,  II  C/C ART. 14,  II).  MPF:
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  MEROS  ATOS  PREPARATÓRIOS.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  28  DO CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC
75/93).  TENTATIVA  CONFIGURADA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime de furto tentado (CP, art. 155 §4º, II
c/c art. 14, II), em razão de investigado ter sido flagrado por seguranças, após ter pulado muro da
Universidade Federal do Pará  UFPA, portando uma faca caseira com a intenção de furtar fios de
cobre. 2. O parquet promoveu o arquivamento dos autos por entender que o investigado não teria
chegado a praticar qualquer ato de execução apto ao intento criminoso, limitando-se aos atos
preparatórios. 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. No caso em exame verifica-se que o investigado iniciou a fase de
execução do furto, ao transpor as barreiras de proteção da res furtiva, mais especificamente, ao
escalar o muro que guarnecia o local, portando arma (faca) apta ao cometimento do seu intento
criminoso,  não  tendo  logrado  êxito  na  subtração  somente  porque  foi  surpreendido  pelos
seguranças  do  local.  6.  Ainda,  consta  que  o  investigado  confessou  ter  pulado  o  muro  da
Universidade com a intenção de furtar os fios de cobre, além de ter assumido a autoria de furto de
aparelho nobreak ocorrido na semana anterior. Dessa forma, iniciada a fase de execução do crime
e presentes autoria e materialidade delitivas, além da demonstração inequívoca do dolo, deve-se
dar  continuidade  a  persecução  penal.  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. 

402. Processo: JF/PR/CAS-5000505-
63.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4175/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.  SUPOSTOS CRIMES DE DESCAMINHO (CP,  ARTIGO
334). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALORES INFERIORES AO PATAMAR
PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI 10.522/2002. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO
NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ENUNCIADO Nº 49
DA  2ª  CCR.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Procedimento Investigatório instaurado em virtude de diversas Representações Fiscais, com o
escopo  de  apurar  os  crimes  de  descaminho  (CP,  artigo  334),  em  razão  da  apreensão
administrativa  de  mercadorias  de  origem  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação
comprobatória de sua regular importação. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito, ante a atipicidade material das condutas perpetradas, aplicando, ao caso, o
princípio da insignificância, porquanto inexpressiva a ofensa ao bem jurídico tutelado. Considerou
como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Discordância da Juíza
Federal, que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração
delitiva quanto alguns dos investigados. Em relação a outros, os quais o valor iludido dos tributos
se mostrou ínfimo, o pedido de arquivamento foi acatado, assim como aos investigados que não



possuíam reiteração delitiva. 4. Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62,
inciso IV). 5. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se o valor fixado no art. 20,
caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de
Coordenação,  de  04.03.2013).  Contudo,  no  presente  caso,  não  se  afigura  possível  a  sua
incidência devido à prática reiterada de delito da mesma natureza pelos investigados que não
tiveram o  pedido  de  arquivamento  homologado  pelo  Juízo.  6.  A prática  reiterada  da  mesma
conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal.  A
recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra que o agente
não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede que o fato se apresente
como  insignificante  perante  o  Direito.  Precedentes  (STF,  HC  nº  112.597/PR,  2ª  Turma,  Rel.
Ministra Cármen Lúcia, DJe). 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. 

403. Processo: JF/PR/CUR-5018141-
57.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4064/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334).
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO
NO  ARTIGO  20,  CAPUT,  DA LEI  10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ENUNCIADO Nº 49
DA  2ª  CCR.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Procedimento Investigatório instaurado para apurar o suposto crime de descaminho (CP, artigo
334),  em  razão  de  fiscalização  da  Receita  Federal  na  central  da  ECT em  Curitiba/PR,  por
apreenderem  mercadorias  de  origem  estrangeira  desacompanhadas  de  documentação
comprobatória de sua regular importação, totalizando R$ 3.511,52 em impostos elididos, somados
os dois autos de infração. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, ante a atipicidade material  das condutas perpetradas, aplicando, ao caso, o princípio da
insignificância,  porquanto  inexpressiva  a  ofensa  ao  bem  jurídico  tutelado.  Considerou  como
parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Discordância da Juíza Federal,
que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração delitiva.
4. Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 5. Nos termos do
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002
(R$ 10.000,00)  como parâmetro  para a  aplicação  do princípio  da  insignificância  ao crime de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de
04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à prática
reiterada de delito da mesma natureza. 6. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede
que  o  fato  seja  considerado  como  destituído  de  significação  penal.  A  recalcitrância  no
cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida
com  a  atuação  penal  do  Estado  e,  desse  modo,  impede  que  o  fato  se  apresente  como
insignificante perante o Direito.  Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel.  Ministra
Cármen  Lúcia,  DJe).  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. 

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

404. Processo: JF/SP-0008721-46.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 4194/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
VIÇOSA/MG



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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. ART. 62, VII, DA LC Nº 75/93. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIA  ASSEMELHADA  À  MACONHA
(SEMENTES) ORIUNDA DO EXTERIOR. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP.
LOCAL DA CONSUMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. ATRIBUIÇÃO
DO SUSCITADO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional
de drogas (Lei  11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40,  inciso I),  tendo em vista a
apreensão, pelo Serviço de Remessas Postais Internacionais da Receita Federal na Alfândega da
Secretaria da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, de substância assemelhada à maconha
(10 sementes), em encomenda oriunda do exterior e destinada a morador de Jaú/SP 2. O MM.
Juiz Federal  de São Paulo/SP, acolhendo manifestação do Procurador da República oficiante,
declinou  da  competência  à  Seção  Judiciária  Federal  de  Viçosa/MG.  3.  Manifestação  do
Procurador da República oficiante em Viçosa/MG contrária à fixação da competência. Remessa
dos autos à  2ª  CCR/MPF,  nos  termos do art.  28 do CPP c/c  o  art.  62,  IV,  da LC 75/93.  4.
Conhecimento  da  remessa  como conflito  de  atribuições  entre  membros  do  Ministério  Público
Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/93, tendo em vista tratar-se de inquérito policial, não
havendo que se falar em competência pois não inaugurada a fase judicial. 5. No mérito, assiste ao
Procurador  da  República  oficiante  em  Viçosa/MG.  No  caso  de  tráfico  internacional  de
entorpecentes por via postal, o crime se consuma no local em que a droga ingressa no País ou
dele sai para o exterior, não importando o seu destino. Precedentes do STJ: CC 132.897/PR, Rel.
Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Terceira  Seção,  DJe  03/06/2014;  CC  109.646/SP,  Rel.  Min.  Og
Fernandes, Terceira Seção, DJe 01/08/2011; CC 41.775/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção,
DJ 14/06/2004, p. 158. 6. Fixação da atribuição da Procuradoria da República em São Paulo/SP
para prosseguir na persecução criminal.

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

405. Processo: 1.30.001.001974/2015-09 Voto: 3568/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART.  330  DO CP)  A ORDEM
EMANADA  POR  JUIZADO  ESPECIAL  FEDERAL  EM  VOLTA  REDONDA/RJ  ATRIBUÍDO  A
REPRESENTANTE  DE  PESSOA  JURÍDICA.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.
REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO (ART. 62, INC. VII, DA LC Nº 75/93). ATRIBUIÇÃO
QUE  DEVE  SE  FIXAR  SEGUNDO  O  LUGAR  DA INFRAÇÃO,  QUAL SEJA,  O  DO  JUÍZO
PERANTE O QUAL A ORDEM DEIXOU DE SER CUMPRIDA. PRECEDENTE DESTA 2ª CCR.
ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  SUSCITADO.  1.  Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  a
prática do crime de desobediência  (CP,  art.  330)  atribuído ao responsável  legal  por  empresa
privada, que teria descumprido decisão judicial emanada pelo 1º Juizado Especial Federal em
Volta  Redonda  para  apresentar  laudos  técnicos  periciais  que  serviriam  de  base  para
preenchimento de PPP fornecidos à parte autora no Processo nº 0004667-12.2014.4.02.5154. 2.
O Procurador da República oficiante em Volta Redonda/RJ remeteu os autos à Procuradoria da
República  no  Rio  de  Janeiro/RJ,  por  entender  que  a consumação do  crime ocorreu  naquela
cidade, local da sede e da intimação da pessoa jurídica descumpridora da ordem. 3. O Procurador
da República oficiante na capital fluminense, todavia, suscitou o presente conflito de atribuições,
por entender que o descumprimento à ordem judicial teria ocorrido perante o 1º JEF em Volta
Redonda, sendo desinfluente o local da sede da empresa destinatária da ordem para alterar a
competência para apuração de eventual crime de desobediência praticado perante aquela vara. 4.
Os autos vieram a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na
forma do art. 62, inc. VII, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Com efeito, o crime de desobediência
consuma-se no momento da ação ou da omissão constitutiva da desobediência, pelo que, na
espécie,  o  eventual  descumprimento  à  ordem judicial  ocorreu  perante  o  1º  Juizado  Especial
Federal  em  Volta  Redonda/RJ,  o  qual  determinou  aos  responsáveis  pelo  ente  coletivo  que
apresentassem laudos  técnicos  periciais  que  serviriam  de  base  para  preenchimento  de  PPP
fornecidos  à  parte  autora  no  Processo  nº  0004667-12.2014.4.02.5154.  No  entanto,  embora
regularmente notificados os representantes legais da empresa teriam descumprido a apontada
ordem  judicial.  6.  Logo,  consumou-se  o  crime  no  local  onde  deixaram  de  ser  prestadas  as
informações, por aplicação da regra prevista no art. 70 do Código de Processo Penal, isto é, no



Município  de  Volta  Redonda.  7.  Precedente  deste  Órgão  Revisor  (Notícia  de  Fato  nº
1.22.012.000089/2014-66, Voto nº 554/2015, Sessão nº 614, de 11/02/2015). 8. Conhecimento do
conflito negativo de atribuições. Procedência para reconhecimento da atribuição do Procurador
Suscitado para dar continuidade à persecução penal.

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

406. Processo: 1.24.000.002288/2014-73 Voto: 3561/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTAS FRAUDES PERPETRADAS EM DETRIMENTO DO BNDES E
DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MPE
ARRIMADO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDEAL NO FEITO. REVISÃO (ENUNCIADO Nº 32
DESTA  2ª  CCR/MPF).  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  FEDERAL.  RECURSOS  DE
FINANCIAMENTO PROVENIENTES DO FCO. DANO ECONÔMICO QUE SERÁ SUPORTADO
PELA  UNIÃO.  SIMULAÇÃO  DE  LIDE  TRABALHISTA  PERANTE  ÓRGÃO  FEDERAL,  EM
PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PREJUÍZO A BEM E A INTERESSE FEDERAIS.
APLICAÇÃO  DO  ART.  109,  INC.  IV,  DA CF.  NÃO  INCIDÊNCIA DA SÚM.  Nº  42  DO  STJ.
INDEPENDÊNCIA ENTRE  AS  ESFERAS  CÍVEL E  CRIMINAL.  PRECEDENTES  ANÁLOGOS
QUE TRAMITARAM NOS TRF'S DA 3ª, 4ª E 5ª REGIÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada a partir
de representação formulada pelo BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL  BNDES, dando conta de possíveis fraudes em seu prejuízo, mediante simulação de lide
na Justiça do Trabalho, com o escopo de conferir  privilégio a crédito laboral em detrimento a
crédito de garantia hipotecária (cédula rural)  junto à instituição financeira.  2.  O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  por
entender ausente lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas,  assinalando que,  sendo o BNDES uma sociedade de economia mista
federal, é de incidência o teor da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a
competência  da  Justiça Estadual  para processar  e  julgar  o  caso.  3.  Os autos vieram a este
Colegiado, nos termos do Enunciado nº 32. 4. O declínio do apuratório revela-se inadequado. 5.
Consta dos autos que a representação foi formulada pelo BNDES, tendo em vista que, perante
esta instituição, se deu o aludido financiamento pela investigada, o qual foi assegurado por meio
de  cédula  rural  hipotecária,  com  fonte  de  recurso  proveniente  do  Fundo  Constitucional  de
Financiamento do Nordeste (FNE), respondendo pela operação como emitente/creditado o Banco
do Nordeste do Brasil. 6. Ora, tratando-se de delito praticado em detrimento de recursos objetos
do financiamento oriundos do FCO e do BNDES, entidades federais, cujo órgão intermediário e
repassador foi o Banco do Nordeste Brasil, o prejuízo será suportado pela União Federal, pelo
que a competência para processar e julgar a ação penal é da Justiça Federal. 7. Dessa forma, tão
somente  por  esse  motivo,  já  são  despertadas  as  6.  disposições  do  art.  109,  inc.  IV,  da
Constituição Federal, restando caracterizada, por conseguinte, a atribuição do Ministério Público
Federal para apurar as supostas irregularidades apontadas. 8. Portanto, não vem a calhar, aqui, o
teor da Súmula nº 42 do Superior Tribunal de Justiça, assinalado pelo Procurador oficiante. É que
o  verbete  invocado  se  reporta  a  causas  cíveis,  e  não  criminais,  valendo  realçar,  assim,  a
independência entre tais esferas, pois, além de o interesse da União na seara criminal não ser
meramente econômico, houve, no caso em apreço, prática de possíveis delitos, também, contra a
Administração da Justiça de Órgão Federal (Justiça do Trabalho), eis que verificada simulação
lide trabalhista. 9. A propósito, em torno do tema, vale consignar que situações semelhantes à dos
autos  tramitaram  perante  os  Tribunais  Regionais  Federais  da  3º,  4ª  e  5ª  Regiões,  que
reconheceram  sua  competência  (TRF4  -  HC  50028650520134040000,  Rel.  Salise  Monteiro
Sanchotene, Sétima Turma, Publicação em 29/05/2013; TRF3, HC 00414533820094030000 - HC
38654  Rel.  Desembargador  Federal  Henrique  Herkenhoff,  Segunda  Turma,  Publicação  em
25/03/2010;  TRF3,  HC  00309908120024030000  HC  -  13482,  Rel.  Desembargadora  Federal
Ramza Tartuce, Quinta Turma, Publicação em 08/10/2002; TRF5, ACR 200682010044346 ACR -
Apelação  Criminal  ¿  7724,  Rel.  Desembargador  Federal  Marcelo  Navarro,  Terceira  Turma,
Publicação em 05/06/2012). 10. Não-homologação do declínio e designação de outro Membro do
Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

407. Processo: DPF/GVS/MG-00298/2014-INQ Voto: 3714/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. EXPLORAÇÃO DE
RADIODIFUSÃO  SEM  OUTORGA DO  ÓRGÃO  COMPETENTE.  TRANSMISSOR  DE  BAIXA
POTÊNCIA (3,30 WATTS). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO ANCORADA NA AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PRATICADA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62,
INC. IV, LC Nº 75/93). CONFIGURAÇÃO, EM TESE, DO CRIME DO ART. 183 DA LGT. USO DE
EQUIPAMENTO DE LONGO ALCANCE E DESPROVIDO DE PLAQUETA, IDENTIFICAÇÃO E
NUMERAÇÃO DE SÉRIE. INFORMAÇÕES DA ANATEL DE QUE TAL EQUIPAMENTO NÃO É
PASSÍVEL DE  HOMOLOGAÇÃO  OU CERTIFICAÇÃO.  DOLO  NA CONDUTA PERPETRADA.
EXIGIBILIDADE DE COMPORTAMENTO DIVERSO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar
suposto crime do art.  183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista exploração de radiodifusão sem
outorga da ANATEL, operando na potência de 3,30 Watts, por responsável por entidade privada.
Os equipamentos da estação da rádio comunitária foram apreendidos pela autarquia, em 01.2014,
e  submetidos  à  análise  técnica  detalhada.  2.  Promoção  de  arquivamento  pelo  Procurador
oficiante, com suporte na ausência de tipicidade material da conduta praticada, já que a potência
medida do transmissor mostrou-se incapaz de causar lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Os autos
vieram,  em  seguida,  a  esta  2ª  CCR,  nos  termos  do  art.  62,  inciso  IV,  da  LC  nº  75/93.  4.
Arquivamento inadequado. 5. O agente que opera emissora de rádio, ainda que de baixa potência
ou para fins comunitários, sem a devida autorização do poder público, comete, em tese, o delito
do  art.  183  da  Lei  nº  9.472/97,  se  habitual  a  conduta.  É  que  o  dano  potencial  às
radiocomunicações em geral advém do funcionamento de estações de radiodifusão em desacordo
com as determinações legais, inviabilizando o controle do espectro radioelétrico e provocando
interferências prejudiciais aos demais serviços regulares de telecomunicações e, principalmente,
aos equipamentos de navegação aérea.  6.  O fato de o serviço de radiodifusão ser de 'baixa
potência' não repele, por si só, a potencialidade lesiva da atividade, eis que, quando a legislação
define baixa potência, não o faz para fins de estabelecer um limite abaixo do qual inexista risco de
interferência  e/ou  necessidade  de  autorização  para  ser  operado,  mas,  sim,  para  estabelecer
critério de caracterização das chamadas rádios comunitárias. O conceito de 'baixa potência' não
autoriza,  portanto,  a  conclusão  de  que  transmissões  nos  níveis  citados  sejam  incapazes  de
causar danos, pois as rádios comunitárias precisam de outorga para funcionamento. 7. Diante da
relevância do bem jurídico tutelado, o tipo penal em tela é de perigo abstrato e essencialmente
doloso, já que a comunicação é exercida de forma clandestina. No entanto, a despeito da suposta
clandestinidade e do perigo presumido, em determinadas hipóteses não se extraem os indícios
mínimos  do  elemento  subjetivo  na  ação  encetada,  ou  carece  tal  prática  de  exigibilidade  de
comportamento diverso, a dar cabo às investigações criminais. 8. É o que ocorre, por exemplo, no
caso de uma rádio comunitária instalada em área de comunidade de baixíssima renda, distante de
outras emissoras de rádio e televisão e de aeroportos, em que nos autos resta diligenciado e
comprovado  que  a  estação  utiliza  equipamentos  lícitos,  não  ostenta  finalidade  política  (não
favorece ao proselitismo partidário), nem gera interferência nos serviços de telecomunicação e de
transporte aéreo, tão somente exercendo a liberdade de expressão (freedom of speech) em suas
dimensões substantiva e instrumental, a favorecer a dignidade da pessoa humana, a democracia,
a inclusão social, a informação, a opinião pública, o pluralismo de ideias, a cidadania e a liberdade
de pensamento. 9. Refoge à própria finalidade da norma penal criminalizar condutas deste porte,
ao arrepio de outros direitos e princípios constitucionais de igual magnitude e dos princípios da
ofensividade e da subsidiariedade do Direito Penal (ultima ratio), os quais não são incompatíveis
com o crime de perigo abstrato. Se não há possibilidade de gerar risco, é penalmente irrelevante a
atividade, sobretudo por ser desinfluente na esfera administrativa, como aduz o texto legal, ao
graduar  e  considerar  prejudicial  somente  a  interferência  que  obstrua,  degrade  seriamente  ou
interrompa repetidamente a telecomunicação. 10. Há que se atentar, ainda, para a onerosidade e
burocracia  (barreiras  técnicas  e  jurídicas)  enfrentadas  quando  do  pleito  de  autorização
administrativa  para  o  funcionamento  de  estação  de rádio,  em que se  revela,  quase  sempre,
irrazoável  e  injustificada  a  demasiada  espera  para  o  exercício  de  direitos  conferidos  pelo
ordenamento. É dizer: a omissão da agência estatal responsável sobre a forma de democratizar
esse  acesso  às  licenças  das  rádios  comunitárias  acaba por  fazer  com que  ao  cidadão  seja



inexigível  outra conduta senão a de garantir  o exercício daquele direito (radiodifusão) sem as
formalidades  legais,  sob  pena  da  não  fruição  de  um  direito  tão  relevante  quanto  o  bem
penalmente protegido pela norma. 11. A propósito, a Corte Interamericana de Direitos Humanos,
levando em consideração a citada delonga dos órgãos públicos para autorizar o funcionamento de
serviço de telecomunicação, recomendou ao Brasil que descriminalizasse todos os tipos penais
atinentes  ao  tema  (em  respeito  a  fatores  supremos  como  liberdade  de  expressão  e  de
comunicação) e efetivasse políticas públicas nesse âmbito. 12. Consignando que a Administração
Pública muito ainda deixa a desejar na realização de política voltadas à telecomunicação, não se
pode concluir, sem qualquer flexibilidade, que a instalação de rádio comunitária, sem a devida
outorga, caracteriza, prima facie, o crime do art. 183 da LGT, seja porque, às vezes, não deflui da
ação a vontade e a ciência de cometer o ilícito (pedido não realizado ao órgão competente por se
tratar de investigado de baixa instrução), seja porque, outras vezes, não era exigível  conduta
diversa  do  agente  (pedido  realizado  ao  órgão  competente  e  instalação  da  estação  antes  do
deferimento, ante a enorme morosidade enfrentada), sendo de extremo gravame se imputar a
uma entidade social o ônus e o histórico de carregar, nas ditas circunstâncias, a severa resposta
criminal.  13.  O caso  sob  exame,  porém,  não  se  ajusta  à  exceção professada,  estando  aqui
caracterizado, em tese, o crime do art. 183 da LGT, vez que, segundo a ANATEL, a investigada
utilizou equipamento de longo alcance e desprovido de plaqueta, identificação e numeração de
série, sem homologação ou certificação, o que ensejaria indeferimento de eventual pedido de
autorização para funcionamento (por não garantir qualidade e segurança no serviço), sendo o
equipamento  certificado  obrigatório  para  produtos  que  empregam frequência  radioelétricas,  já
que, tecnicamente, a área de cobertura do sistema de telecomunicações é avaliada pela potência
do transmissor e pelo conjunto transmissor (sistema irradiante). 14. Logo, o uso de equipamentos
como esses aponta a séria e concreta reprovabilidade na conduta perpetrada, afastando a boa-fé
e desvelando o elemento subjetivo e a exigibilidade diversa do comportamento, pelo que não vem
a calhar a argumentação acima excepcionada. 15. 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. 

408. Processo: DPF/SR-AL-INQ-00275/2014 Voto: 4169/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) E AMBIENTAL (LEI Nº
9.605/98,  ART.  63).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  28 DO CPP C/C
ART. 62, IV, DA LC 75/93). AUSÊNCIA DE DOLO NÃO EVIDENCIADA. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apuração da prática dos crimes de
desobediência  (CP,  art.  330)  e  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  63),  consistente  em alterar  o
aspecto e a estrutura de edificação localizada no município de Piranhas, tombado pelo IPHAN, e
desobediência a termo de embargo efetuado por servidor da referida autarquia. 2. Promoção de
arquivamento fundada na ausência de dolo do investigado. 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. No caso
em exame não resta evidenciada a ausência de dolo do investigado em descumprir tanto o termo
de embargo, quanto em alterar edificação tombada, sobretudo porque o tombamento comporta
todo o município e não apenas o imóvel em questão. Ainda, mesmo após notificado da proibição,
teria  descumprido  termo  de  embargo,  finalizando  a  obra  iniciada  anteriormente.  6.  Motivos
elencados pelo Parquet para a propositura do arquivamento que dizem respeito ao mérito da
persecução penal, devendo ser melhor analisados durante a instrução processual. 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. 



409. Processo: JF-OSA-0003778-83.2013.4.03.6181-
TC

Voto: 3562/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTA PRÁTICA DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 331
DO CP. ALEGATIVA DE DOENÇA MENTAL DA AGENTE. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL
INSTAURADO. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO COM ARRIMO NA AUSÊNCIA DE DOLO E,
CONSEQUENTEMENTE, NA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, INC. IV, DA LC Nº
75/93).  POSÍVEL  INJUSTO  PENAL.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  AUTORIA  E  A
MATERIALIDADE  DA  INFRAÇÃO.  EM  CASO  DE  INIMPUTABILIDADE,  CONFIGURA-SE
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE, HAVENDO SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA, COM
IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. EM CASO DE SEMI-IMPUTABILIDADE, HAVERÁ
SENTENÇA  CONDENATÓRIA,  COM  REDUÇÃO  DE  PENA  OU  EVENTUAL  CONVERSÃO
DESTA SANÇÃO EM MEDIDA DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Termo circunstanciado em que a investigada teria
sido presa em flagrante por ter praticado a conduta descrita no art. 331 do Código Penal, uma vez
que, após diversas ligações telefônicas ofensivas e ameaças a Agentes da Polícia Federal, por
mais de 30 (trinta) dias, deu-se ordem para que fosse realizada diligência no seu endereço, com a
finalidade de obter informações sobre o motivo da sua conduta. 2. O Procurador da República
oficiante requereu o arquivamento do feito, por entender ausente o dolo na conduta perpetrada,
pois a investigada, em audiência de proposta de transação penal, narrou fatos desconexos com a
realidade, pelo que se pediu a instauração de procedimento de sanidade mental.  Salientou o
Membro do MPF, nesse contexto, a atipicidade penal do caso, dado que a agente era totalmente
incapaz de compreender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar de acordo com esse
entendimento à época da infração penal, sobretudo porque o processo cível de sua interdição fora
extinto sem resolução meritória. 3. O Magistrado Federal, no entanto, indeferiu o pleito ministerial,
consignando a tipicidade penal  da prática examinada e ressalvando,  por  outro  lado,  possível
causa de excludente de culpabilidade (prevista no art. 26 do Código Penal) ou de diminuição de
pena. 4. Firmado o dissenso, os autos vieram a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos
termos  do  art.  28  do  Código  de  Processo  Penal.  5.  A circunstância  de  a  investigada  ser
inimputável, na forma do art.  26 do CP, não conduz à impossibilidade de ser deflagrada ação
penal em seu desfavor. Tal conclusão pode ser extraída do inciso II do art. 397 do CPP, segundo o
qual o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de
causa  excludente  da culpabilidade do agente,  ressalvando,  porém,  a  inimputabilidade.  Assim,
mesmo verificada tal condição no início da persecução, deve o juiz dar prosseguimento ao feito
para que, ao final, seja proferida sentença absolutória simples ou imprópria, nesse último caso
com  aplicação  de  medida  de  segurança.  6.  O  art.  26  do  Código  Penal,  que  cuida  da
imputabilidade  penal,  é  claro  ao  prever  duas  situações  distintas,  conferindo-lhes  soluções
diversas. No caso do agente que, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de
entender  o  caráter  ilícito  do  fato,  em  razão  de  doença  mental  ou  desenvolvimento  mental
incompleto, será isento de pena, ao passo que, o agente que não era inteiramente capaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, terá
apena reduzida de um a dois terços. 7. A seu turno, o art. 98 do Diploma Repressivo confere a
possibilidade  de  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  medida  de  segurança  de
internação  ou  tratamento  ambulatorial,  ao  condenado  semi-imputável  que  comprovadamente
necessitar de tratamento hospitalar especial.  8. É inviável,  portanto, o arquivamento do termo
circunstanciado, havendo solução legal diversa adequada ao caso vertente. 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

410. Processo: 1.23.000.000147/2014-53 Voto: 4177/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.



INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), por parte de prefeito municipal, em razão
da ausência de repasse ao INSS das contribuições previdenciárias descontadas dos empregados
públicos que exercem a função de Agente de Combate a Endemias 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão de comunicação proveniente da Receita
Federal, informando que haveria 5 (cinco) Autos de Infração lavrados em face do município, os
quais,  no entanto,  não foram inscritos na Dívida Ativa da União,  bem como não teriam dado
ensejo  a  ação  fiscal,  encontrando-se  em  fases  distintas  de  parcelamento  e  liquidação.  3.
Arquivamento  prematuro.  4.  Segundo  informações  da  Receita  Federal,  dos  cinco  autos  de
infração,  um  esta  baixado  por  liquidação  e  outro  se  encontra  suspenso  para  inclusão  em
parcelamento, sendo que os três remanescentes constam como 'devedor'. Ressalte-se, ainda, que
segundo a RFB 'nenhum deles esta inscrito como Dívida Ativa da União e não há nenhuma ação
fiscal  referente  a  contribuições  previdenciárias  descontadas  de  empregados  públicos  e  não
repassadas  ao  Fisco  Federal'.  5.  Dessa  forma,  verifica-se  que  a  conduta  afeita  ao  presente
procedimento sequer foi objeto de análise pelo Receita Federal do Brasil, não estando em fase de
liquidação  ou  parcelamento.  6.  Atecnia  do  art.  83  da  Lei  9.430/96.  Pela  análise  da  Súmula
Vinculante  nº  24,  do  Supremo Tribunal  Federal,  verifica-se  que  o  prévio  exaurimento  da  via
administrativa é condição objetiva de punibilidade apenas em relação aos crimes materiais contra
a ordem tributária. 7.  O crime tipificado no art.  168-A do Código Penal é de natureza formal.
Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas
do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há
motivo para obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a
apurar o crédito tributário. 8. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento,  vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada que juntará voto. Participou da
votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

411. Processo: DPF/JFA-00261/2015-INQ Voto: 4205/2015 Origem: GABPRM1-CBFS - 
CARLOS BRUNO FERREIRA DA 
SILVA

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-B, I e III). Fabricação e
comercialização de medicamentos sem registro válido. Revisão de declínio (Enunciado n. 32  2ª
CCR).  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). 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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

412. Processo: JF-0003377-75.2014.4.01.3313-IPL Voto: 4172/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICÍARIA 
DE TEIXEIRA DE FREITAS

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

Ementa: Inquérito policial. Possível prática do crime tipificado no art. 241-B da Lei n° 8.069/90. Denuncia
dando conta de que teriam sido armazenados 37 arquivos de imagem contendo genitália e/ou
cenas  de  sexo  explícito  envolvendo  crianças  e  adolescentes  em  serviço  on  line  de
armazenamento  de  dados  disponibilizado  aos  usuários  de  empresa  de  internet.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Busca e apreensão. Laudo pericial informando que
não teria ficado demonstrada a publicação ou compartilhamento das mídias contendo cenas de
sexo  envolvendo  crianças  e  adolescentes.  Simples  armazenamento  de  material  pornográfico
infantil sem que tais dados fossem disponibilizados na internet para que terceiros o copiassem.
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, haja
vista  que  o  armazenamento  se  deu  em  conta  pessoal  do  investigado,  sem  elementos  que
indiquem  sua  disponibilização  na  rede  mundial  de  computadores.  Ausência  de  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. 

413. Processo: SRPF-AP-00209/2014-INQ Voto: 4195/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes de exercício ilegal de profissão (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 47)
e uso de documento falso (CP, art. 304). Particular teria exercido irregularmente a profissão de
professor  de  educação  física,  apresentando  à  academia  onde trabalhava  carteira  profissional
falsificada do Conselho Federal de Educação Física. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, da 2ª
CCR).  Exercício  ilegal  de profissão.  Contravenção penal.  Falsificação  de carteira  profissional.
Documento grosseiramente falsificado apresentado a academia de ginastica. Prejuízo suportado
pelos alunos do suposto professor e pela academia onde o documento falso foi  apresentado.
Precedente STJ (CC 048302, Rel. Min. Laurita Vaz, 31/05/2006). 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. 

414. Processo: 1.11.000.000495/2015-22 Voto: 4166/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denuncia  anonima  relatando  que  policiais  militares  da  cidade  de  Jundiá/AL
estariam abusando sexualmente de crianças e adolescentes. Revisão de declínio (Enunciado nº
32).  Supostos  crimes  atribuídos  a  servidores  públicos  estaduais.  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. 

415. Processo: 1.13.000.000621/2015-74 Voto: 4181/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  militares  de  abuso  de  requisição  militar  (CPM,  art.  173)  e
falsificação de requerimento militar (CPM, art.  311). Revisão de declínio (Enunciado n° 33,  2ª
CCR). Crimes próprios da legislação militar. Supostos crimes cometidos por militar em situação de
atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado  (art. 9ª, II, a, do
CPM).  Competência  da  Justiça  Militar  da  União.  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Militar.

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



416. Processo: 1.13.000.000768/2015-64 Voto: 4053/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível delito de incitação ao crime (CP, art. 286) ou apologia ao crime (CP, Art.
287). Conduta criminosa praticado via internet, atribuído a particular que promovia incitação ao
crime de estupro contra lésbicas. 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. 

417. Processo: 1.13.001.000205/2014-85 Voto: 4167/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Supostos crimes de lesão corporal  e ameaça. Indígena,  professor  de escola
localizada na Comunidade Indígena Vista Alegre, teria agredido menor também indígena em razão
de discussão em partida de futebol. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Conduta
motivada por desentendimentos pessoais ocorridos entre autor e vítima. Inexistência de ofensa à
coletividade indígena. Aplicação da Súmula nº 140 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual
processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

418. Processo: 1.14.002.000081/2015-71 Voto: 4157/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime  de  estelionato  (art.  171  do  CP).  Venda  indevida  de  imóvel
adquirido  por  meio  do  programa  habitacional  Minha  Casa,  Minha  Vida.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32, da 2ª CCR). Prejuízo suportado unicamente por particular. Precedente STJ não
obstante a empresa pública seja gestora do Programa habitacional, a Lei nº 10188/2011 acima
mencionada é clara ao dispor que o patrimônio do fundo, notadamente os bens imóveis, não se
confunde com o patrimônio da empresa. Outrossim, por ora não se evidencia prejuízo à aludida
instituição  financeira,  mas,  sim,  apenas  aos  particulares  envolvidos.  (CC  134009,  Min  Maria
Thereza de Assis Moura, 02/02/2015). 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. 

419. Processo: 1.14.004.000116/2015-52 Voto: 4215/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  ocorrência  do  delito  de  incitação  ao  crime  (CP,  art.  286).  Conduta
criminosa praticado via internet, atribuído ao particular que promovia homofobia e violência contra
a mulher.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  O simples fato de o suposto delito ter sido
cometido  por  meio  da  rede  mundial  de  computadores,  ainda  que  em  páginas  eletrônicas
internacionais, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC



121.431/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 07/05/2012).
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas
públicas.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  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. 

420. Processo: 1.14.004.000368/2014-09 Voto: 3565/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de fato. Fabricação e comercialização de detergente sem registro junto à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária  ANVISA (CP, art. 273, §1º-B, inc. I). Revisão de declínio (Enunciado n° 32
da 2ªCCR). O fato de o sabão não ter registro na ANVISA não tem o condão, por si só, de atrair a
competência  da  Justiça  Federal  para  o  processo  e  julgamento  do  delito  em  apuração.  A
competência da Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta
delituosa atingisse,  de forma direta,  os bens,  serviços ou interesses da União  in casu,  mais
especificamente, da autarquia reguladora , o que não ocorre na hipótese dos autos, em que a
atividade em tese criminosa atenta contra a saúde pública. Tal crime não atinge a própria atividade
fiscalizatória do órgão da União, a exemplo de um agente que impedisse ou obstaculizasse a
fiscalização por parte de servidores da ANVISA. Ausência de indícios de internacionalidade da
conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça1. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

421. Processo: 1.15.003.000076/2015-11 Voto: 3713/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia de fato. Relato de que Magistrado Estadual teria favorecido a Prefeito do Município de
Viçosa do Ceará/CE em processo expropriatório  manejado como medida prévia  à  criação de
parque municipal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prática de crime imputado a Juiz de
Direito no exercício de funções estaduais. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço,
ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Inexistência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Homologação do declínio  de atribuições ao Procurador-Geral  de Justiça do Estado do
Ceará.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

422. Processo: 1.17.000.001304/2015-26 Voto: 3566/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível prática do crime tipificado no art. 241-B da Lei n° 8.069/90 por particular
identificado.  Denúncia  formulada  à  polícia  civil  por  funcionária  de  loja  que  recebeu  1  (um)
computador  de  contratante  inadimplente,  constatando,  após  averiguação  das  condições  da
máquina em manutenção, a presença de material pornográfico. Perícia que atestou no PC fotos e
vídeos envolvendo crianças e  adolescentes  em cenas de sexo  explícito.  Revisão  de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). 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. 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). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

423. Processo: 1.17.000.001318/2015-40 Voto: 3563/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de ameaça e contra a honra praticado por sogra contra nora.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou
interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
federais. Inexistência, a priori, de elementos de informação capazes 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

424. Processo: 1.17.001.000122/2015-28 Voto: 3567/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Representação identificada. Suposto crime de usura/agiotagem (Lei nº 1.521/51,
art.  45º,  alínea  a).  Empréstimo  com  cobrança  abusiva  de  juros  praticado  entre  particulares.
Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou
interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
federais. Inexistência, a priori, de elementos de informação capazes 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

425. Processo: 1.17.002.000093/2015-94 Voto: 4122/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia  de fato.  Representante  anônimo relata  que motorista  da Prefeitura  de Água Doce do
Norte/ES, dirige embriagado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Inexistência
de  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas  entidades
autárquicas, ou empresas públicas federais. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

426. Processo: 1.18.000.002087/2014-73 Voto: 4188/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA



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

Ementa: Noticia de fato. Expediente instaurado para apurar a possível prática do crime de lavagem de
dinheiro  (art.  1º  da Lei  n.º  9.613/98).  Subavaliação na declaração de valores negociados em
transações imobiliárias envolvendo imóveis rurais em municípios do Estado de Goiás. 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.  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. 

427. Processo: 1.19.000.000511/2015-99 Voto: 4168/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado junto à instituição financeira em nome de beneficiário do Instituto Nacional do Seguro
Social  (INSS).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  33   2a  CCR).  Banco  particular.  Prejuízo
suportado  unicamente  por  particular.  Inexistência  de  lesão  à  União  ou  a  qualquer  de  suas
entidades. Precedentes STJ (Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; CC 122257/SP,
Dj  28/11/2012).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 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. 

428. Processo: 1.19.004.000022/2015-05 Voto: 4121/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental previsto no art. 32 da Lei nº 9.605/98. Representante
denuncia um vídeo, publicado na internet, no qual dois homens pegaram uma cadela, amarraram
em  uma  moto  pelo  pescoço  e  a  arrastaram  até  a  morte,  no  município  de  São  Mateus  do
Maranhão/MA.  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR/MPF).  Inexistência  de lesão
direta e específica a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas, ou
empresas  públicas  federais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

429. Processo: 1.22.009.000073/2015-93 Voto: 4158/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação de particular noticiando que teria sido vítima de publicação de
vídeos íntimos em site da rede mundial de computadores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32,
da 2ª CCR). Vítima adulta. Não ocorrência do crime previsto no art. 241-A do Estatuto da Criança
e Adolescente, o que afasta a atribuição do Ministério Público Federal. Inexistência de prejuízo a
bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas  autarquias  ou  empresas  públicas  federais.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

430. Processo: 1.23.000.000623/2015-17 Voto: 4034/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º), praticado via internet,
e crime contra criança e adolescente (Lei nº 8.069/90, art. 232). Vídeo publicado em rede social
mostrando Policial Civil do Rio de Janeiro segurando criança pelo braço, com supostas ofensas
racistas. 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 e de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

431. Processo: 1.25.008.000371/2015-81 Voto: 4176/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato (CP, art.  171). Herdeiros de correntista da CEF,
teriam movimentado sua conta corrente após seu falecimento. Revisão de declínio (Enunciado nº
32,  da  2ª  CCR).  Transações/operações  em  conta  corrente  de  pessoa  falecida  sem  o
correspondente  processo  de  inventário  e/ou  alvará  judicial.  Suposto  prejuízo  suportado
exclusivamente pelos demais herdeiros. 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. 

432. Processo: 1.25.011.000031/2015-00 Voto: 4040/2015 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 contra criança ou adolescente (Lei nº 8.069/90, art. 232). Denúncia
do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  relatando  que  alunos  de
algumas  escolas  sofriam  humilhações  por  parte  de  diretores,  em Paranavaí/PR.  Revisão  de
declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

433. Processo: 1.25.011.000035/2015-80 Voto: 4046/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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



Ementa: Notícia de fato. Crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). Denúncia relata que
foram  deletados  em  sistema  de  gerenciamento  todos  os  sites  de  uma  empresa  particular,
causando-lhe alto prejuízo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).
Suposto crime praticado entre particulares. Fatos narrados que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo a bem, 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.  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. 

434. Processo: 1.26.000.000411/2014-47 Voto: 4165/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes de contrabando (CP, art. 334), falsificação de papéis públicos
((CP,  art.  293,  §1º,  III).  Representação Fiscal  para fins penais  noticiando a apreensão de 19
(dezenove) caixas de cigarros de suposta fabricação estrangeira e nacional, sem o selo do IPI,
estando ainda as de fabricação nacional com selos do IPI com indícios de falsificação. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32, da 2ª CCR). Diligências. Consta que o investigado já é acusado de
distribuir cigarros e participar de organização criminosa em ação penal que possui objeto mais
abrangente, a qual em conflito de competência perante o STJ (CC 136948, Rogério Schietti Cruz,
26/03/2015) decidiu-se pela competência da justiça estadual para processar e julgar o feito ante a
não  comprovação  da  ocorrência  do  crime  de  contrabando.  Provas  coligidas  aos  autos  que
apontam para a fabricação e falsificação de cigarros e selos do IPI terem se dado em território
nacional. 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.

435. Processo: 1.30.001.001641/2015-71 Voto: 4187/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime contra  a  ordem econômica.  Noticia  encaminhada pelo  CADE
consistente  na  conduta  anticoncorrencial  perpetrada  por  concessionária  de  serviço  de
Telecomunicações,  tendo  em vista  o  monitoramento  das  chamadas dos  seus  clientes  para  o
serviço de atendimento 0800 da concorrente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
- 2a CCR). Entendimento jurisprudencial no sentido de que os crimes contra a ordem econômica,
previstos  na  Lei  n.º  8.137/90,  são,  em regra,  de  competência  da  Justiça  Estadual,  salvo  se
comprovada a efetiva lesão a bens, interesses ou serviços da União, a teor do artigo 109, inciso
IV, da Constituição Federal. Precedente: STJ, AgRg no HC 269.029/DF, Marco Aurélio Bellizze,
Quinta Turma, DJe 04/12/2013. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

436. Processo: 1.30.001.001841/2014-43 Voto: 4173/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  do  Relatório  de  Inteligência  Financeira   RIF,
noticiando  a  possível  prática  do  crime  de  lavagem de  dinheiro  (art.  1º  da  Lei  n.º  9.613/98).
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Existência de inquérito policial, instaurado
pela Policia Civil,  com o objetivo de apurar os crimes de estelionato e formação de quadrilha



praticados, em tese, pelos investigados. 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.  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. 

437. Processo: 1.30.001.002469/2015-73 Voto: 4161/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica em face da Junta Comercial
(CP, art.  299). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro de
empresas mercantis pela Junta Comercial não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça
Federal  para processar e  julgar  os crimes contra  aquela  entidade.  No caso,  a União não foi
ludibriada  nem  sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos.  Competência  da  Justiça  Estadual.
Precedente  do  STJ  (CC  119.576/BA,  Rel.  Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE,  TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 21/06/2012). Ausência de atribuição do Ministério Público
Federal. 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. 

438. Processo: 1.30.001.003921/2014-33 Voto: 4043/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Denúncia de maus tratos contra senhora de 85 anos (Lei nº 10.741/2003, art. 99),
incluindo ainda a possibilidade de lesão corporal (CP, art. 129), apropriação indébita (CP, art. 168)
e furto (CP, art. 155). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Inexistência de lesão direta
e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas,  ou
empresas  públicas  federais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

439. Processo: 1.33.000.001221/2015-93 Voto: 4031/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representante  noticia  suposto  crime  hediondo  com  fatos  completamente
desconexos  com  a  realidade,  relatando  controle  mental  através  de  uma  arma  chamada
psicotrônica. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem,
serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas, ou empresas
públicas federais. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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



440. Processo: 1.34.001.002392/2015-92 Voto: 4208/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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,
praticado via internet. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). 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 (Processo Nº
1.34.001.000418/2011-34,  Sessão 574,  Voto  nº  543/2013,  Rel.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

441. Processo: 1.34.001.007928/2014-85 Voto: 4170/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação de sociedade empresária visando a apuração
da prática do crime de formação de cartel  (Lei  nº  8.137/90,  art.  4º,  I),  contra as relações de
consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º, VII), extorsão (CP, art. 158) e constrangimento ilegal (CP, art.
146).  Particular,  com o  auxílio  de  outras  pessoas  e  empresas,  estaria  publicando  vídeos  no
youtube ofendendo a imagem de empresas produtoras de suplementos alimentares,  mediante
produção de laudos laboratoriais baseados em amostras possivelmente adulteradas dos produtos,
além de estar exigindo vantagens financeiras das empresas prejudicadas para fazer cessar as
publicações.  Revisão de declínio  (Enunciado 32 -  2ª  CCR/MPF).  Existência  de Nota  Técnica
proveniente do CADE concluindo pelo arquivamento dos autos ante a ausência de indícios de
infração à livre concorrência. Inexistindo indícios quanto ao cometimento do crime de formação de
cartel que evidenciasse interesse supraregional, não se verifica o interesse da União no presente
caso, sendo a apuração dos delitos remanescentes de atribuição do parquet estadual. Precedente
STJ (HC 117.169/SP, Quinta Turma, DJe 16/03/2009). Entendimento jurisprudencial no sentido
dos crimes contra a ordem econômica serem, 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).
Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

442. Processo: 1.34.006.000159/2015-25 Voto: 4039/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes previsto no art. 68 da Lei 9.605/98 e art. 50 da Lei 6.766/79.
Denuncia relata a omissão por parte de Policiais Militares do município de Itaquaquecetuba/SP,
referente  a  derrubada  de  árvores  existentes  em terreno  para  possível  ocupação clandestina.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -  2ª CCR/MPF).  Área não protegida pela União ou de
titularidade desta.  Inexistência  de lesão direta e específica a  bens,  serviços ou interesses da
União, de suas entidades autárquicas, ou empresas públicas federais. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 



443. Processo: 1.34.011.000229/2015-76 Voto: 4042/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de fato. Denúncia de realização de baile funk e festa open bar, nos quais seria permitido a
menores de idade a ingestão de bebidas alcoólicas e o uso de drogas. (art. 243, ECA). Revisão
de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ª  CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

444. Processo: 1.34.011.000244/2015-14 Voto: 4120/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  maus-tratos  contra  menor  (CP,  art.  136).  Denuncia,
encaminhada  por  meio  eletrônico,  na  qual  menor  relata  não  possuir  nenhum documento  de
identidade, sofrer ameaças de morte e ter sido expulsa de casa pelo seu genitor.  Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fato narrado que não se enquadra em qualquer das
hipóteses previstas no art. 109 da Constituição da República. 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. 

445. Processo: 1.34.015.000113/2015-05 Voto: 4066/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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
discriminação racial, praticado via internet. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). 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.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

446. Processo: 1.34.016.000128/2015-55 Voto: 4065/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  de  estelionato  praticado  entre  particulares  (CP,  art.  171)  via  internet.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Suposto  prejuízo  suportado  por  particular.
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.



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

447. Processo: 1.35.000.000497/2015-80 Voto: 4038/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III).  Representante  noticia
retenção de valores além do devido referente à Requisição de Pequeno Valor - RPV, por parte de
advogado constituído e terceira pessoa, em ação contra INSS que tramitou perante a 7ª Vara do
Juizado Especial Civil da Seção Judiciária de Sergipe. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR). Eventual prejuízo causado pelo ilícito restrito exclusivamente aos interesses de particular.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. 

448. Processo: 1.35.000.000553/2015-86 Voto: 4154/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes contra o consumidor (CDC, arts. 66 e 67). Publicidade enganosa.
Oferta irregular de cursos de pós-graduação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, da 2ª CCR).
Relação de consumo. Possível prejuízo suportado 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. 

Outras deliberações(Declínio)

449. Processo: 1.11.000.000338/2014-36 Voto: 3569/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Representação encaminhada ao MPF pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca
de  Aracaju/SE,  relatando  inadimplência  de  obrigação  de  pagar  quantia  por  sociedade  de
economia  mista  prestadora  de  serviço  energético,  no  bojo  da  Execução  de  Título  Executivo
Judicial  n°  201340203377.  Em decorrência  da  protelação  no cumprimento  da  condenação,  o
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe expediu mandado de penhora on-line sobre as contas
bancárias de titularidade da empresa executada, não tendo sido, contudo, encontrado nenhum
valor em qualquer instituição financeira do país, apesar da notória rentabilidade e do porte da
sociedade. A investigada informou que vem passando por dificuldades em seu fluxo de caixa,
ocasionado na maioria das vezes pelo elevado custo térmico, alegando, ainda, que há momentos
em que as despesas operacionais comprometem todos os recursos disponíveis. No que concerne
ao pagamento da dívida, aduziu o ente moral ter quitado a obrigação de pagar quantia certa,
acostando aos autos o comprovante de pagamento. 1) Supostos crimes de desobediência (CP,
art. 330) a ordem emanada por Juízo Estadual e contra as relações de consumo (Lei n] 8.078/90,
art. ) ou contra a economia popular (Lei nº 8.137/90, art. 7º). Arquivamento que se recebe como
declínio de atribuições. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Inexistência de
ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União  e,  consequentemente,  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.  2)
Supostos crimes de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, inciso IV). Ausência de indícios do crime federal antecedente e de suspeita de
repasse indevido a contas fora do país. Inexistência 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  e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a).  Participaram da votação  o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e  o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá. 

450. Processo: 1.29.012.000071/2015-94 Voto: 4156/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Apreensão de 281
(duzentos e oitenta e um) CDs e DVDs gravados. 1) Possível crime de descaminho (CP, art. 334).
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Tributos  sonegados no montante de R$
300,97.  Enunciado nº  49 da 2ª  CCR. Aplicação do princípio  da insignificância.  Reiteração de
conduta não evidenciada. Homologação do arquivamento. 2) Suposta prática do crime de violação
de direitos autorais (CP, art. 184, § 2º). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Transnacionalidade do delito não comprovada nos autos. Ausência de indícios quanto à
procedência das mídias. Crime que tem como vítima tão somente o autor da obra. Precedente
STJ (CC125281/PR,  Min.  Marilza  Maynard  -  Desembargadora  convocada do TJ/SE-,  Terceira
Seção,  Dje  06/12/2012).  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesse  da  União.
Ausência de 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
arquivamento  e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a).  Participaram da votação  o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e  o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

451. Processo: 1.33.009.000017/2015-75 Voto: 4190/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais. Apreensão de 572
(quinhentos e setenta e dois) CDs e DVDs gravados. 1) Possível crime de descaminho. CP, art.
334. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Tributos sonegados no montante de R$
1.716,00. Enunciado nº 49 da 2ª CCR. Aplicação do princípio da insignificância. Reiteração de
conduta não evidenciada. Homologação do arquivamento. 2) Suposta prática do crime de violação
de direitos autorais. CP, art. 184, § 2º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Transnacionalidade do delito não comprovada nos autos. Ausência de indícios quanto à
procedência das mídias. Crime que tem como vítima tão somente o autor da obra. Precedente
STJ (CC125281/PR,  Min.  Marilza  Maynard  -  Desembargadora  convocada do TJ/SE-,  Terceira
Seção,  Dje  06/12/2012).  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesse  da  União.
Ausência de 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
arquivamento  e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a).  Participaram da votação  o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e  o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.



Homologação de Arquivamento

452. Processo: DPF/GVS/MG-00341/2014-INQ Voto: 4123/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de roubo majorado (CP, art. 157, incisos I e II) praticado em desfavor da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT. Dois indivíduos que, mediante grave ameaça,
com uso de arma de fogo, anunciaram assalto na agência dos correios, no município de Água
Boa/MG, no dia 29.07.2013 e depois evadiram-se do local, utilizando-se uma motocicleta. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências efetuadas na data do ocorrido com
vistas a identificar e localizar os infratores não lograram sucesso. Em depoimento, o funcionário
da ECT não reconheceu os infratores nas fotos mostradas e informou que na ocasião, não havia
circuito  interno de vídeo na agência.  Ausência de indícios de autoria delitiva  e  de diligências
capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  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. 

453. Processo: DPF/GVS/MG-00684/2013-INQ Voto: 4049/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  artigo  171,  §  3º).  Notícia  de
recebimento irregular  de benefício  do Programa Bolsa Família.  Revisão do arquivamento (LC
75/93,  artigo 62, inciso IV).  Diligências.  Não foram detectadas irregularidades na obtenção do
Programa Bolsa  Família  que  concluiu  que  a  beneficiária  se  enquadra  no  perfil.  Ausência  de
materialidade e autoria delitivas.  Inexistência de elementos aptos a embasar a instauração de
inquérito  policial.  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. 

454. Processo: JF-BA-0023718-30.2015.4.01.3300-
INQ

Voto: 3712/2015 Origem: NUCRIMJ/PRBA - 
NÚCLEO CRIMINAL JUDICIAL DA 
PR/BA

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime do artigo 304 do Código Penal. Abertura de conta na agência da
Caixa  Econômica  Federal   CEF,  em  Cantuaria/Camaçari/BA,  mediante  uso  de  documento
possivelmente falso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências. A CEF
encaminhou documentos ao MPF sem, contudo, especificar  os que seriam inautênticos,  ou o
motivo da suspeita. Investigado que foi ouvido e apresentou os documentos, negando ocorrência
de fraude. Sentença cível que, nos autos do Processo nº 0023946-39.2014.4.01.3300, ajuizado
pelo investigado contra a empresa pública, consigna a ausência de provas de fraude, já que a
Caixa não apontou a falsidade documental e o Instituto de Identificação do Estado do Ceará não
atestou dúvida sobre a autenticidade. Em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal em que
tramitou o referido processo, extrai-se a informação de que a empresa pública federal sequer se
insurgiu contra tal decisum judicial.  Inexistência de provas da materialidade delitiva e de justa
causa para o prosseguimento da investigação 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. 



455. Processo: JF/JZO/BA-0002918-
63.2015.4.01.3305-INQ

Voto: 3711/2015 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito policial. Envio de ofício ao MPF pela 1ª Vara do Trabalho em Juazeiro/BA, noticiando
suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo da Reclamação nº 0000499-
82.2011.5.05.0341.  Depoimentos divergentes proferidos por  testemunhas arroladas na referida
ação.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  As  dessemelhanças entre  as
declarações  proferidas  e  a  realidade  fática  se  somam  à  ausência  de  indícios  que  denotam
dissensão entre elas e a ciência da inveracidade, vez que os investigados não mais detinham o
necessário conhecimento dos fatos, diante do longo lapso decorrido (sete anos) até a data da
audiência trabalhista em que foram ouvidos na condição de testemunhas. Ausência de provas do
dolo  nas  condutas  encetadas  e  de  linha  investigativa  capaz de  modificar  o  panorama atual.
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. 

456. Processo: SPF/BA-01159/2014-INQ Voto: 4207/2015 Origem: NUCRIMJ/PRBA - 
NÚCLEO CRIMINAL JUDICIAL DA 
PR/BA

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) a ordem judicial atribuído a
gerência de banco privado que não teria atendido a determinação para apresentar comprovantes
de depósitos em ação judicial na 29ª Vara do Trabalho de Salvador/BA. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Efetivo cumprimento da ordem. Atendimento extemporâneo da
demanda ministerial.  Juízo  noticiante  que  solicitou  a  desconsideração  do ofício  remetido  que
relatava a suposta prática delituosa. Ausência de indícios de intenção de descumprir  a ordem
judicial. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

457. Processo: SRPF-AP-00110/2014-INQ Voto: 4048/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência de crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 50-
A) e invasão de terras da União (Lei nº 4.947/66, art. 20). Possível ocorrência de invasão de terras
da  União  e  desmatamento  ilegal  no  Projeto  de  Assentamento  do  Cedro,  no  município  de
Tartarugalzinho/AP.  Revisão  do  arquivamento  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Diligências.
Informação  Policial  n°  030/2014,  na  qual  consta  o  deslocamento  da  equipe  policial  até  o
Assentamento,  bem  como  entrevistas  a  moradores  do  local,  não  sendo  verificada  qualquer
irregularidade, no sentido de grilagem de terras ou mesmo avistado qualquer desmatamento na
área. Ausência de materialidade e autoria delitivas. Inexistência de elementos aptos a embasar a
instauração de inquérito policial. 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. 

458. Processo: 1.00.000.006691/2015-94 Voto: 4182/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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



Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90).  Procedimento
instaurado  a  partir  do  encaminhamento,  pelo  Ministério  Público  Federal,  de  cópia  dos  DVDs
contendo  os  autos  digitalizados  do  processo  nº  0000888-79.2009.4.02.5102,  requerendo  a
Receita  Federal  do  Brasil  a  realização  de  procedimentos  fiscais  sobre  os  réus  do  referido
processo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação proveniente da Receita
Federal  dando  conta  da  inexistência  de  irregularidades  que  apresentem  relevância  para  a
abertura de procedimento fiscal. Trata-se de crime de natureza material, cuja ocorrência depende
da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante
da Suprema Corte. Ausência de elementos da materialidade aptos a justificar o prosseguimento
da investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

459. Processo: 1.10.001.000051/2015-14 Voto: 4069/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime do art. 29, §1º, inciso III c/c § 4º, inciso I e V, da Lei nº 9.605/98.
Transporte de 01 (um) jabuti, 01 (uma) paca, 01 (um) nambu, 01 (um) jacaré, 01 (um) quatipuru,
espécimes da fauna silvestre, sem autorização da autoridade ambiental competente, no interior do
Parque Nacional da Serra do Divisor, Unidade de Conservação Federal do Brasil, no município
Marechal Thaumaturgo/AC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Existência
de Inquérito Policial nº 038/2015 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. 

460. Processo: 1.13.000.001270/2014-38 Voto: 3706/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes do art. 20 da Lei nº 4.947/66 e do artigo 50-
A da  Lei  nº  9.605/98.  Invasão  de  projeto  de  assentamento  criado  pelo  Instituto  Nacional  de
Colonização e Reforma Agrária  INCRA, na divisa dos municípios de Porto Acre/AC e Boca do
Acre/AM. Desmatamento da área para possível finalidade de subsistência familiar.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Quanto à invasão, a investigada afirmou
desconhecer  que  o  local  se  tratava  de  terra  pública  federal,  tendo  ocupado  a  área  após
autorização do seu genitor,  que era antigo posseiro. Assinalou, ainda, que a ocupação se deu
após deliberação de associação de seringueiros e pequenos agricultores em Caquetá. Quanto ao
desmatamento  do  local,  a  investigada,  de  baixíssima  instrução,  alegou  tê-lo  feito  para
subsistência própria e familiar.  Tipo penal do art.  20 da Lei nº 4.947/66 que é essencialmente
doloso. Ausência de prova do dolo na conduta encetada. Atipicidade penal da conduta do artigo
50-A, ante a incidência do § 1º deste mesmo dispositivo. Homologação do arquivamento.

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

461. Processo: 1.13.000.001583/2014-96 Voto: 4071/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Exercer a pesca
sem inscrição no órgão competente. 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. Ademais, da análise detida nos
autos, verifica-se ofício do IBAMA encaminhado ao MPF, ressaltando que encaminhou o auto de
infração por equívoco,  solicitando a desconsideração da notícia crime por esta não configurar



crime ambiental. Infração administrativa. Imposição de multa pelo órgão ambiental. Atipicidade da
conduta. Homologação do arquivamento.

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

462. Processo: 1.13.000.002167/2014-13 Voto: 4037/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de fato. Práticas de crimes de sonegação fiscal (Lei nº 4.729/65) e lavagem de dinheiro
(Lei n° 9.613/98). Apreensão de valores com indícios de que seriam utilizados na prática do crime
de corrupção eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de Inquérito
Policial  nº  675/2014 -  SR/DPF/AM 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. 

463. Processo: 1.13.002.000101/2015-41 Voto: 4160/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  34).  Equipe  do  ICMBio,  em
fiscalização  realizada  na  unidade de  conservação da Rebio  Abufari,  teriam encontrado  redes
malhadeiras e tartarugas, além de uma canoa de madeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Auto de infração lavrado sem autoria. Não identificação dos proprietários das redes.
Ausência de elementos mínimos 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. 

464. Processo: 1.14.001.000127/2014-81 Voto: 4179/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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
embargo/suspensão de atividade imposta pelo ICMBio, atribuído aos administradores de Hotel
Fazenda. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em oitiva realizada com
os supostos hospedes do hotel, que teriam se hospedado no período embargado, verificou-se que
de fato o estabelecimento não funcionou. Efetivo cumprimento da ordem. 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. 

465. Processo: 1.14.013.000050/2014-19 Voto: 3575/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Supostas  irregularidades  trabalhistas  relativas  a  horário
intrajornada  e  a  retenção  de  salários  de  funcionários  terceirizados  praticadas  por  empresa
privada. Relato, ainda, de embaraço à fiscalização laboral atribuída ao ente coletivo, tendo em
vista a não apresentação da documentação requerida pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
após  regular  notificação.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ªCCR).  Fatos  que  não
configuram crime, mas, tão só, ilícito trabalhista. Ausência de descumprimento da determinação



do agente público mediante uso de ameaça ou violência. Atipicidade penal da conduta noticiada.
Homologação do arquivamento.

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

466. Processo: 1.15.000.001051/2015-65 Voto: 4171/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do
CP) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Titular teria solicitado o
benefício assistencial omitindo os membros de seu grupo familiar. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Caso no qual a servidora do INSS responsável pela concessão
irregular do referido benefício já vem sendo investigada em ação penal em virtude de esquema
criminoso no qual se utilizava de intermediários que angariavam pessoas idosas para pleitear
benefício  assistencial.  Idoso  que,  acreditando  fazer  jus  ao  benefício,  teria  entregue  seus
documentos pessoais a pessoa não identificada, que teria dado entrada no pedido do junto a
servidora  investigada.  Parcelamento  do  débito  junto  ao  INSS.  Evidente  ausência  de  dolo  na
conduta perpetrada. Não ocorrência do crime em apreço. Homologação do arquivamento.

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

467. Processo: 1.15.000.001300/2015-12 Voto: 4063/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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 no período de 10/2006 A 02/2007. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual, uma vez transcorridos mais de 08 anos 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. 

468. Processo: 1.16.000.003555/2014-00 Voto: 4159/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Denuncia  anônima  noticiando  que  os  réus  da  ação  penal  Nº  4479-
70.2011.4.01.3400  estariam  planejando  fugir  para  a  Venezuela  em  22/10/2014.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências. Em consulta à referida ação penal, não há
notícia  que  a  ré  tenha  se  escondido  da  justiça  ou  deixado  de  comparecer  aos  atos  atos
processuais  quando  convocada.  Ausência  de  elementos  aptos  a  concluir  pela  existência  de
infração  penal.  Homologação  do  arquivamento,  com  as  ressalvas  do  art.  18  do  Código  de
Processo 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

469. Processo: 1.16.000.004695/2014-97 Voto: 4183/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL



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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  de  ameaça  (CP,  art.  147)  e  abuso  de  autoridade  (Lei  n.
4.898/1965). Denuncia encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão, relatando que
funcionário da Câmara dos Deputados teria proferido ameaças ao representante, afirmando que
abriria um inquérito contra o mesmo, para impedi-lo de entrar na referida casa legislativa. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Diligências.  Denunciante que quedou-se inerte ao
receber a solicitação do MPF visando o esclarecimento do teor da notícia, bem como das demais
circunstancias capazes de elucidar o caso. Inexistência de elementos aptos a dar prosseguimento
da persecução penal. 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. 

470. Processo: 1.18.000.000618/2015-74 Voto: 4036/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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).
Supostas  irregularidades  no  âmbito  trabalhista,  em  fiscalização  empreendida  em  empresa
particular, no município de Aparecida de Goiânia/GO. Revisão do arquivamento (LC 75/93, artigo
62,  inciso  IV).  Relatório  de  fiscalização  que  concluiu  pela  inexistência  de  práticas  que
caracterizem o trabalho em condições degradantes. Fatos que não configuram crime, mas, tão
somente, irregularidades trabalhistas. Homologação do arquivamento.

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

471. Processo: 1.20.000.001444/2014-28 Voto: 3708/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A) atribuído a particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência.
Contribuinte que efetuou o pagamento integral do débito. Extinção da punibilidade. Aplicação dos
artigos 68 e 69 da Lei nº 11.941/2009. Homologação do arquivamento.

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

472. Processo: 1.22.003.000541/2014-07 Voto: 4162/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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 União, o Estado de Minas Gerais e o Município de Uberlândia, consistente no
não fornecimento de medicamento a particular. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Efetivo cumprimento da ordem. Atendimento extemporâneo da demanda judicial. Ausência de
indícios de intenção de descumprir a ordem judicial. Ausência de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no âmbito deste Colegiado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 



473. Processo: 1.22.023.000033/2015-63 Voto: 4070/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TEÓFILO OTONI-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crime ambiental (Lei 9.605/98, arts. 38-A e 40). Denuncia de
desmatamento no terreno do denunciado, em uma área de 01 hectare de vegetação nativa em
estágio médio de regeneração, bem como, ter impedido a regeneração natural de 3,5 hectares de
vegetação natural, ambos os fatos praticados no interior da unidade de conservação permanente
da  Reserva  Biológica  da  Mata  Escura,  no  município  de  Jequitinhonha/MG.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Existência  de  Ação  Penal  em  curso
(6333.20.15.401381-6) 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. 

474. Processo: 1.23.000.000399/2015-63 Voto: 4119/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Auto  de  infração  nº  458666-D,
encaminhado pelo IBAMA, exercer a pesca sem registro, junto ao órgão ambiental competente.
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  de  multa  pelo  órgão  ambiental.
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

475. Processo: 1.23.006.000174/2014-76 Voto: 4118/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 46). Ter em depósito madeira sem
licença válida. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de
23/09/2004.  Pena  máxima  cominada  ao  delito  de  01  (um)  ano  de  detenção.  Prescrição  da
pretensão punitiva já que decorridos mais de quatro anos da data dos fatos (art. 109, V, CP).
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

476. Processo: 1.25.000.001350/2015-53 Voto: 3576/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação Fiscal Para Fins Penais. Suposto crime contra a ordem tributária
(Lei nº 8.137/90, art. 2º, inc. II). Valor do imposto sonegado, acrescido de multa e juros, que perfaz
o valor de R$ 7.765,98 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos).
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  (Precedentes:  Resp  1306425/RS,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta
Turma,  Dje  01/07/2014;  AgRg  no  Aresp  323486/RS,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta
Turma, Dje 11/12/2013; Resp 1112748/TO, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, Dj 09/09/2009).
Homologação do arquivamento.



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

477. Processo: 1.25.000.001520/2014-19 Voto: 3574/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Representação formulada por Deputado Estadual. Possível
crime de homicídio culposo atribuído a ex-Ministro da Saúde. O investigado teria desatendido a
recomendações para observação de critérios de vacinação e disponibilização de vacinas gratuitas
a população paranaense, em decorrência de mudanças climáticas, ocasionando 61 (sessenta e
um) óbitos pela propagação do vírus Influenza (H1N1). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Diligências.  Ausência  de  relação  de  causalidade  entre  os  critérios  de  vacinação
adotados  e  as  mortes  ocorridas.  Obediência  a  outro  critério  objetivo  de  vacinação  pelo  ex-
Ministro, quando do exercício de suas funções técnicos discricionárias. Informações fornecidas
pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da Procuradoria da República no Paraná de
que,  em  resposta  a  ofício  expedido  à  Secretária  de  Saúde  do  do  Estado  paranaense,  em
procedimento  cível  ali  instaurado,  o  grupo  populacional  definido  pelo  Programa  Nacional  de
Imunização do Ministério da Saúde foi composto por pessoas com mais de 60 (sessenta) anos de
idade, trabalhadores desta área, crianças entre 06 (seis) meses e 05 (cinco) anos, gestantes,
puérperas,  portadores  de  doenças crônicas  em acompanhamento,  indígenas e  encarcerados.
Disponibilização  de  medicamentos  específicos  pela  rede  pública  de  saúde.  Negligência  ou
imprudência ou imperícia não verificada. Impossibilidade da imputação delituosa em apreço ao
investigado. Homologação do arquivamento.

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

478. Processo: 1.25.003.003151/2015-50 Voto: 4178/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de ameaça (CP, art. 147), dano (CP, art. 163) e consumo de pessoal de
entorpecentes  (Lei  nº  11.343/2006).  Noticia  prestada  por  servidoras  da  Universidade  de
Integração Latino Americana  UNILA, relatando o comportamento inadequado de alguns alunos da
universidade, notadamente acerca de atos de vandalismo, consumo de drogas e ameaça a outros
alunos  e  servidores  nas  dependências  do  alojamento  da  referida  instituição.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). 1) Crime de dano. Termo Circunstanciado perante o 1º
Juizado Especial Criminal de Foz de Iguaçu, o qual foi arquivado em virtude de renúncia tácita da
vítima. 2) Crime de ameaça. Ausência de representação das vítimas, a teor do parágrafo único do
artigo 147 do Código Penal. Inexistência de condição de procedibilidade para início da Ação Penal
pelo MPF. Ainda, verifica-se que o prazo decadencial para oferecimento da referida representação
já transcorreu. 3) Posse para consumo pessoal de drogas. Simples relato do consumo de drogas
nas  dependências  da  Universidade.  Ausência  de  apreensão.  Inexistência  de  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

479. Processo: 1.27.000.000830/2015-22 Voto: 4072/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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 no período de 10/2005 a 08/2006. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não



comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  quase  9  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. 

480. Processo: 1.27.000.001911/2014-69 Voto: 4189/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime tipificado no Art. 183 da Lei 9.472/97. Ofício
encaminhado pela  ANATEL informando que empresa estaria  desenvolvendo clandestinamente
atividade de telecomunicação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências
realizadas.  Conforme  informações  da  própria  ANATEL,  o  serviço  de  radiodifusão  está  sendo
realizado com autorização temporária do órgão concedente. Ausência de tipicidade conglobante.
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. 

481. Processo: 1.27.001.000179/2015-81 Voto: 4125/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 no período de 09/2003 a 02/2004. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual, uma vez transcorridos mais de 11 anos 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. 

482. Processo: 1.27.001.000180/2015-13 Voto: 4055/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 no período de 05/2003 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 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. 

483. Processo: 1.27.001.000186/2015-82 Voto: 4056/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI



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 no período de 04/2003 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 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. 

484. Processo: 1.27.001.000196/2015-18 Voto: 4057/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 no período de 05/2005 a 02/2006. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  09  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. 

485. Processo: 1.27.001.000215/2015-14 Voto: 4058/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 no período de 03/2004 a 01/2006. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado, 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  09  anos  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. 

486. Processo: 1.27.001.000219/2015-94 Voto: 4059/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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 no período de 05/2005 a 12/2006. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  08  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. 

487. Processo: 1.27.002.000215/2015-04 Voto: 4124/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 01/2003 a 05/2003. 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 09.06.2003.
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. 

488. Processo: 1.27.002.000228/2015-75 Voto: 4211/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 10/2004 a 03/2005. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  10  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. 

489. Processo: 1.27.002.000231/2015-99 Voto: 4210/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 06/2004 a 04/2005. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  10  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. 



490. Processo: 1.27.002.000244/2015-68 Voto: 4209/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 10/2004 a 07/2005. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência 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 quase 10 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. 

491. Processo: 1.27.002.000248/2015-46 Voto: 4126/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 01/2004 a 08/2004. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador 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  10  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. 

492. Processo: 1.27.002.000253/2015-59 Voto: 4127/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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  no período de 11/2004 a 02/2005. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  10  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. 

493. Processo: 1.27.002.000265/2015-83 Voto: 4128/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 09/2004 a 01/2005. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não



comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  10  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. 

494. Processo: 1.27.002.000269/2015-61 Voto: 4129/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 05/2004 a 01/2005. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  10  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. 

495. Processo: 1.27.002.000272/2015-85 Voto: 4130/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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  no período de 06/2003 a 11/2003. 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. 

496. Processo: 1.27.002.000285/2015-54 Voto: 4131/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 01/2004 a 06/2005. 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  10  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. 



497. Processo: 1.27.002.000288/2015-98 Voto: 4132/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 12/2005 a 09/2006. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  quase  09  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. 

498. Processo: 1.27.002.000292/2015-56 Voto: 4061/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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 no período de 10/2000 a 09/2003. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, considerando que eram efetuados por cartão magnético bem como
não  houve  renovação  de  senha.  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. 

499. Processo: 1.28.000.000200/2015-11 Voto: 4117/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento de Investigatório Criminal. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Deixar de
apresentar  relatório/informações  ambientais,  nos  anos  2010/2014  exigidos  pela  legislação
ambiental, conforme o art. 81, do Decreto n° 6.514/08. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Conduta descrita no referido Auto de Infração do IBAMA, que não se enquadra nas figuras
típicas  aos  delitos  previstos  na  lei  ambiental.  Infração  administrativa.  Atipicidade  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

500. Processo: 1.28.000.000686/2015-97 Voto: 4213/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Auto  de  infração  nº  9052221-E,
encaminhado  pelo  IBAMA,  exercer  a  pesca  sem  licença  ou  permissão  do  órgão  ambiental
competente, conforme o art. 37, do Decreto n° 6.514/08. 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. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.



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

501. Processo: 1.28.000.000836/2015-62 Voto: 4050/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Deixar de inscrever-se no Cadastro
Técnico Federal de que trata o art. 17, II da Lei n° 6.938/81. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Conduta descrita no referido Auto de Infração do IBAMA, que não se enquadra
nas figuras típicas aos delitos previstos na lei ambiental. Infração administrativa. Atipicidade da
conduta. Homologação do arquivamento.

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

502. Processo: 1.28.000.002129/2014-20 Voto: 4212/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento de Investigatório Criminal. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Deixar de
apresentar  relatório/informações  ambientais,  nos  anos  2006/2013  exigidos  pela  legislação
ambiental, conforme o art. 81, do Decreto n° 6.514/08. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Conduta descrita no referido Auto de Infração do IBAMA, que não se enquadra nas figuras
típicas  aos  delitos  previstos  na  lei  ambiental.  Infração  administrativa.  Atipicidade  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

503. Processo: 1.28.100.000086/2015-09 Voto: 4051/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MOSSORO-RN

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Auto  de  infração  nº  9044662-E,
encaminhado pelo IBAMA, exercer a pesca com licença expedida pelo órgão ambiental vencida.
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  de  multa  pelo  órgão  ambiental.
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

504. Processo: 1.29.000.001222/2015-61 Voto: 4073/2015 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  60  (sessenta)  casos  pela  autarquia
previdenciária  ao Ministério  Público  Federal.  Realização  de  saques indevidos  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 35 (trinta e cinco) casos noticiados. 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 19 (dezenove) 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 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. 3) Existência de
03 (três) casos, onde teria havido o recebimento indevido de até 03 (três) parcelas de benefício
previdenciário. Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR, que permite o arquivamento de
procedimento  quando  não  houver  dolo  no  saque  de  até  03  (três)  parcelas  de  benefício
previdenciário. Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado. 4) Existência de Inquérito
Policial em 03 (três) casos 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. 

505. Processo: 1.29.000.001338/2015-08 Voto: 4062/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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  no período de 11/2004 a 04/2005. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  10  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. 

506. Processo: 1.29.004.000010/2006-35 Voto: 3573/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Supostos  crimes  se  sonegação  de  tributos  federais
atribuídos a investigados distintos (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Em relação a um dos investigados, foi ajuizada a Ação Penal nº
5000733-60.2015.4.04.7127, que versa sobre o mesmo fato. Incidência do princípio do ne bis in
idem. Em relação a outra investigada, a Receita Federal  informou a ausência de constituição
definitiva do crédito tributário, vez que pendente recurso especial impugnando o débito apurado
junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF. Incidência da Súmula Vinculante nº
24 do Supremo Tribunal Federal. Ausência 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 da Corte Maior.

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

507. Processo: 1.29.020.000055/2014-11 Voto: 4180/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de estelionato majorado (CP, artigo 171, §
3º)  em  razão  de  denuncia  anônima  noticiando  o  suposto  recebimento  indevido  de  Seguro



Desemprego  Pescador Artesanal.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62, inciso IV).
Existência da Ação Judicial  nº 2005.71.19.004711-4, que tratou dos mesmos fatos, concluindo
pela inexistência de recebimento indevido. 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. 

508. Processo: 1.30.001.001986/2014-44 Voto: 4033/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  contra  a  Administração  Pública  (CP,  art.  336).
Ocultação/Inutilização de lacres de interdição empregado por ordem de fiscalização de agentes da
ANP. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 06/11/2009.
Pena máxima cominada ao delito de 01 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva
já que decorridos mais de quatro anos da data dos fatos (art. 109, V, CP). Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

509. Processo: 1.30.009.000023/2015-34 Voto: 4068/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostas irregularidades no âmbito trabalhista, em estabelecimento comercial.
Revisão do arquivamento (LC 75/93,  artigo 62,  inciso IV).  Violação de direitos trabalhistas de
funcionários de empresa particular. Inexistência de fraude ou violência. Fatos que não configuram
crime, mas, tão somente, irregularidades trabalhistas. Homologação do arquivamento.

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

510. Processo: 1.30.009.000180/2014-69 Voto: 3572/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de uso indevido de logotipo de órgão federal
(CP, art. 296, §1º, inc. III). Representação dando conta de recebimento de e-mail em nome do
Ministério  Público  Federal,  contendo  informações  referentes  a  procedimento  investigatório.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Possível envio da mensagem a partir de
endereço/site hospedado no exterior, sem registro ou com dados fictícios e curta duração na rede
cibernética. Ausência de indícios mínimos 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. 

511. Processo: 1.30.014.000005/2015-83 Voto: 4174/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Secretário de Obras de Angra dos Reis teria deixado de
responder aos questionamentos do MPF, no bojo de Inquérito  Civil  (Lei  nº  7.347/95,  art.  10).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Questionamento que se restringia a
saber  se  o  Município  já  teria  colocado  iluminação  em túnel  da  BR-101.  Secretário  que  teria



comparecido  ao  MPF  para  comprovar  a  efetiva  instalação  da  referida  iluminação.  Efetivo
cumprimento da ordem. Atendimento extemporâneo da demanda ministerial. Ausência de indícios
de intenção de descumprir a requisição ministerial. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

512. Processo: 1.32.000.000118/2015-63 Voto: 3707/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) a ordem emanada por Juiz
Federal  da  2ª  Vara  da  Seção  Judiciária  de  Roraima,  nos  autos  do  Inquérito  6102-
92.2014.4.01.4200, por responsável por empresa privada. Quebra de sigilo de dados cadastrais e
telemáticos. Descumprimento de decisão judicial que determinara à sociedade empresária que
fornecesse números de IP'S de acesso a conta virtual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligência. Efetivo cumprimento espontâneo da determinação do Juízo Federal. Não
ocorrência 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

513. Processo: 1.32.000.000745/2014-13 Voto: 4164/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  a  prática  dos  crimes  de  uso  de
documento falso (CP, art. 304) e falsidade ideológica (CP, art. 299), consistente na apresentação
de  declaração  falsa  com  o  intuito  de  acumular  indevidamente  cargos  públicos.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos  que  datam  de  12/07/2004  e  24/02/1997.
Documento  particular.  Precedente  STF (AP 404/MG,  Rel.  Rosa  Weber,  Rel.  p/  acordão  Min.
Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  23/09/2014).  Pena  máxima  de  detenção  de  3  (três)  anos.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. IV), já que decorridos mais de 8 (oito)
anos dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

514. Processo: 1.34.004.000596/2015-69 Voto: 4214/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (CP, art. 334-A). Apreensão de 03 (três) maços de
cigarros de origem estrangeira.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62-IV).  Ausência  de
reiteração da conduta. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país
impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado ao seu efeito nocivo à saúde e,
consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. No caso, a
quantidade apreendida, excepcionalmente, impõe reconhecer a ausência de dolo em praticar o
crime de contrabando. Homologação do arquivamento.

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



515. Processo: 1.34.005.000044/2015-41 Voto: 3570/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCA-SP

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de contrabando (CP,  art.  334)  atribuído a vários investigados.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato em apuração em outros feitos, conforme
certidões de fs. 02/15. Incidência 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. 

516. Processo: 1.34.006.000123/2015-41 Voto: 4184/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de fato. Denuncia encaminhada por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando
que particular, ao solicitar o recebimento de seu seguro desemprego, teria tido seu pleito negado
em virtude de existir vinculo empregatício ativo em instituição na qual não presta mais serviços.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos caracterizadores de
infração penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Atipicidade
da conduta. Homologação do arquivamento.

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

517. Processo: 1.34.010.000250/2015-81 Voto: 3571/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 20 da Lei nº 7.492/86 e do art. 171, caput e § 3º, do
Código  Penal.  Expediente  encaminhado  ao  MPF  pelo  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES), comunicando possível delito contra o Sistema Financeiro Nacional
praticado por sociedade de ensino, em Monte Alto/SP. A entidade privada realizou empréstimo
utilizando o Produto BNDES Automático (repassador de recursos) e a operação foi intermediada
pelo  Banco  do  Brasil,  agente  financeiro  responsável  por  contratar  o  financiamento  com  o
beneficiário final e assumir os riscos da operação. No entanto, no relatório de acompanhamento
do BNDES, a documentação da execução contratual foi considerada irregular, já que a mutuária,
em vez de notas fiscais de aquisição dos materiais empregados na obra, consoante estipulado,
limitou-se a apresentar recibos simples. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Crédito  que  foi,  de  fato,  utilizado  para  construção  de  quadra  esportiva  na  sede  da  escola.
Finalidade do financiamento cumprida. O simples emprego de recibos, em vez de notas fiscais,
pode ser falha burocrática grave no que se refere ao controle da execução contratual, mas só
induziria à investigação criminal se sugerisse conduta criminosa. Não ocorrência de tais delitos.
Homologação do arquivamento.

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

518. Processo: 1.34.025.000041/2015-79 Voto: 4186/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Noticia de fato. Suposta sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP). Procedimento
instaurado a partir de encaminhamento de sentença trabalhista. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  do  quantum debeatur.  Ausência  de  transito  em julgado.  Não
ocorrência da constituição do crédito. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 241 do



STF. Ausência de justa causa no momento 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. 

519. Processo: 1.35.000.000659/2015-80 Voto: 4216/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em processo judicial (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Existência de inquérito  policial  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. 

520. Processo: 1.36.000.000747/2014-63 Voto: 4155/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de
estelionato  decorrente  de saque não  autorizado  de parcela  do  seguro  desemprego na  Caixa
Econômica Federal  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de  arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Utilização de dados trabalhistas de um real empregado que, caso requeresse o benefício, faria jus
ao seu recebimento. Modus operandi que se perfaz com esteio em documentação contrafeita.
Gravações de imagens disponíveis somente pelo período de até 90 dias. 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. 

Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

521. Processo: JF-AC-0007710-39.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 3791/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO BASEADO NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (EM PERSPECTIVA OU
VIRTUAL). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO
STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática
do crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP), consistente na realização de saques de
benefício previdenciário após o óbito do titular. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito  aplicando  a  prescrição  em  perspectiva  (antecipada  ou  virtual).  3.
Discordância do Magistrado. 4. Com efeito, sobre esse tema esta 2ª CCR já editou o Enunciado nº
28, que dispõe ser Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética,  independentemente da existência ou sorte do processo penal.  6.  No caso, a



consumação do delito teria ocorrido em setembro de 2003. Tendo em vista que a pena máxima
cominada para o crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal é de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, que será atingido em setembro de 2015. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

522. Processo: JF-AC-0007714-76.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 3829/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO BASEADO NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (EM PERSPECTIVA OU
VIRTUAL). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO
STJ.  FATO  OCORRIDO  EM  05.06.2003.  PRESCRIÇÃO  EM  12  ANOS  (CP,  ART.  109,  V).
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP), consistente na realização de saques de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito  aplicando  a  prescrição  em  perspectiva  (antecipada  ou  virtual).  3.
Discordância do Magistrado. 4. Com efeito, sobre esse tema esta 2ª CCR já editou o Enunciado nº
28, que dispõe ser Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 6. Ocorre que, no
caso em tela, a consumação do delito teria ocorrido na data do último saque, ou seja, 05.06.2003.
Tendo em vista que a pena máxima cominada para o crime previsto no art. 171, § 3º, do Código
Penal é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, que foi
atingido  em  05.06.2015,  nos  termos  do  art.  109,  V,  do  CP,  revelando-se,  assim,  extinta  a
punibilidade. 7. Insistência no arquivamento.

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

523. Processo: JF-AND-0002769-24.2013.4.03.6137-
INQ

Voto: 3842/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 37ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ANDRADINA/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171, § 3º DO CÓDIGO
PENAL.  ADULTERAÇÃO  DE  CHEQUE  DE  CORRENTISTA  DA  CEF.  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 crime de
estelionato  contra  a  Caixa  Econômica  Federal,  previsto  no  art.  171,  §  3°  do  Código  Penal,
consistente  no  depósito  de  um  cheque  clonado,  indevidamente  compensado  em  favor  de
correntista do Banco HSBC. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  por  entender  que  não  existem indícios  de  autoria  e  de  qualquer  diligência  apta  a  sua
identificação. 3. Discordância do Magistrado, por entender que o simples fato do dinheiro ter sido
comprovadamente depositado na conta do averiguado consubstancia  vestígio  de relevo;  caso
tenha sido ele beneficiado com o depósito, como não se cogita de estelionatário que pratique
depósitos aleatórios em contas de terceiros, pode-se até mesmo cogitar de indício de autoria
suficiente para o oferecimento da denúncia, já que inconteste a materialidade. 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



investigado (titular da conta em que foi depositado o cheque) afirmou que a conta em questão era
utilizada para recebimento e saque do salário, não a movimentando mais após se desligar da
empresa, bem como que não a utilizava mais quando o depósito foi efetuado. Todavia, não foi
esclarecido o destino do dinheiro. 6. No caso, o arquivamento se afigura inadequado e prematuro
diante  da  necessidade de  investigação  mais  aprofundada  dos  fatos.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

524. Processo: JF-APAREC-0006338-
95.2014.4.01.3504-PET

Voto: 3795/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
APARECIDA DE GOIÂNIA - SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE APARECIDA DE 
GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO BASEADO NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (EM PERSPECTIVA OU
VIRTUAL). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO
STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática do
crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP), consistente na realização de saques de
benefício previdenciário após o óbito da titular. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito  aplicando  a  prescrição  em  perspectiva  (antecipada  ou  virtual).  3.
Discordância do Magistrado. 4. Com efeito, sobre esse tema esta 2ª CCR já editou o Enunciado nº
28, que dispõe ser Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética,  independentemente da existência ou sorte do processo penal.  6.  No caso, a
consumação do  delito  teria  ocorrido  em maio  de  2007.  Tendo em vista  que  a  pena máxima
cominada para o crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal é de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses,  o  prazo  prescricional  é  de  12  (doze)  anos,  que  será  atingido  em maio  de  2019.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

525. Processo: JF-APAREC-0006340-
65.2014.4.01.3504-PET

Voto: 3793/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL 
APARECIDA DE GOIÂNIA - SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE APARECIDA DE 
GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO BASEADO NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (EM PERSPECTIVA OU
VIRTUAL). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO
STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática do
crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP), consistente na realização de saques de
benefício previdenciário após o óbito da titular. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu
o  arquivamento  do  feito  aplicando  a  prescrição  em  perspectiva  (antecipada  ou  virtual).  3.
Discordância do Magistrado. 4. Com efeito, sobre esse tema esta 2ª CCR já editou o Enunciado nº
28, que dispõe ser Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética,  independentemente da existência ou sorte do processo penal.  6.  No caso, a



consumação do  delito  teria  ocorrido  em maio  de  2004.  Tendo em vista  que  a  pena máxima
cominada para o crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal é de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses,  o  prazo  prescricional  é  de  12  (doze)  anos,  que  será  atingido  em maio  de  2016.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

526. Processo: JF/CE-0000346-94.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 3983/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §3º).  RECEBIMENTO
INDEVIDO DE 6 (SEIS) PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA
BENEFICIÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, LC 75/93). IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato
previdenciário (art. 171, §3º do CP), tendo em vista o recebimento pós-óbito de 6 (seis) parcelas
de benefício previdenciário, totalizando um valor corrigido de R$ 2.864,82. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com fundamento na aplicação do princípio
da  insignificância.  3.  Discordância  do  Magistrado.  4.  Para  a  incidência  do  princípio  da
insignificância, não se pode levar em conta apenas a repercussão econômica, mas também os
interesses atingidos e a importância da conduta dentro do contexto social. 5. Tendo em vista a
gravidade da conduta do suposto autor dos fatos que, mediante artifícios fraudulentos, recebeu
seis parcelas de benefício previdenciário, fato esse que ocasionou lesão ao patrimônio do INSS e,
via de consequência, atingiu a própria higidez do sistema previdenciário brasileiro, entendo que
não se deve aplicar o princípio da insignificância ao presente caso. 6. Não aplicação da orientação
nº 04/2013 da 2ª CCR, que permite o arquivamento quando não houver dolo no saque de até 3
(três) parcelas de benefício previdenciário. 7. Arquivamento inadequado. 8. Designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

527. Processo: JF/CE-0001502-20.2015.4.05.8100-
PET

Voto: 3986/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, §3º). RECEBIMENTO
INDEVIDO DE 5 (CINCO) PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA
BENEFICIÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28  C/C  ART.  62,  IV,  LC  75/93).  INDÍCIOS  DA MATERIALIDADE
DELITIVA.  OCORRÊNCIA,  TODAVIA,  DA PRESCRIÇÃO.  ÚLTIMO  SAQUE  VERIFICADO  EM
05/2003.  CP,  ART.  107,  IV  C/C  ART.  109,  III).  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  POR
FUNDAMENTO  DIVERSO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de
estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º  do  CP),  tendo  em vista  o  recebimento  pós-óbito  de
parcelas de benefício  previdenciário  nas competencias 01/2003,  02/2003,  03/2003,  04/2003 e
05/2003, totalizando um valor corrigido de R$ 1.920,96. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. 3.
Discordância do Magistrado. 4. Para a incidência do princípio da insignificância, não se pode levar
em conta apenas a repercussão econômica, mas também os interesses atingidos e a importância
da conduta dentro do contexto social. 5. Tendo em vista a gravidade da conduta do suposto autor
dos fatos que, mediante artifícios fraudulentos, recebeu seis parcelas de benefício previdenciário,
fato esse que ocasionou lesão ao patrimônio do INSS e, via de consequência, atingiu a própria
higidez  do  sistema  previdenciário  brasileiro,  entendo  que  não  se  deve  aplicar  o  princípio  da
insignificância ao presente caso. 6.No entanto, o último saque foi efetuado em 15/05/2003, de
sorte que o crime já está prescrito, pois transcorreram mais de 12 (doze) anos da data do fato (CP,
art. 107, IV c/c art. 109, III) 7. Insistência no arquivamento por fundamento diverso.



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

528. Processo: JF/CE-0002269-58.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 3447/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  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. Notícia de Fato instaurada para apurar suposto
crime de descaminho (CP, artigo 334), consistente na ilusão de tributos no valor de R$ 1.250,00.
2. O Procurador Regional da República oficiante requereu o arquivamento do feito, ao argumento
de que a conduta do investigado é atípica, em razão da aplicação do princípio da insignificância,
porquanto inexpressiva a ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal
fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

529. Processo: JF/CXS/MA-0000664-
90.2015.4.01.3702-INQ

Voto: 3796/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CAXIAS - MA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO BASEADO NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (EM PERSPECTIVA OU
VIRTUAL). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO
STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática
do crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP), consistente na realização de saques de
benefício previdenciário após o óbito da titular. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito  aplicando  a  prescrição  em  perspectiva  (antecipada  ou  virtual).  3.
Discordância do Magistrado. 4. Com efeito, sobre esse tema esta 2ª CCR já editou o Enunciado nº
28, que dispõe ser Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição,
considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em
pena hipotética,  independentemente da existência ou sorte do processo penal.  6.  No caso, a
consumação do delito teria ocorrido em outubro de 2003. Tendo em vista que a pena máxima
cominada para o crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal é de 6 (seis) anos e 8 (oito)
meses, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos,  que será atingido em outubro de 2015. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

530. Processo: JF/PCS-0010330-19.2014.4.01.3810-
INQ

Voto: 3872/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
POÇOS DE CALDAS/MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, §3º). MPF:



ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART.
62,  IV).  AUSÊNCIA DE DOLO.  INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  inquérito
policial em que se apura a prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, §3º, do
Código Penal, mediante o saque indevido de pensão após o óbito da beneficiária, ocorrido em
21/06/2011. Saques de valores depositados no período de 22/06/2011 a 30/07/2011, gerando um
prejuízo à União no aporte de R$ 2.192,72. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito, entendendo aplicável ao caso o princípio da insignificância. Discordância
do magistrado. 3. Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF: orienta 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.  4.  No  caso,  foram juntados  extratos  bancários
indicando que houve um único saque, realizado pelo filho e procurador da beneficiária, no dia do
óbito, no valor de R$ 1.880,00, evidenciando sua utilização nas despesas próprias do funeral. 5.
Insistência no arquivamento.

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

531. Processo: JF-RIB-0000514-33.2015.4.03.6102-
INQ

Voto: 4142/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, CP). ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE  AOS  CASOS  DE
IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A  40  MAÇOS.  EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de
cigarros,  previsto  no art.  334-A do Código  Penal,  em razão da apreensão de 450 maços de
cigarros de origem estrangeira desacompanhados de documentos que atestassem o ingresso
lícito no território nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  com  suporte  no  princípio  da  insignificância,  pela  pequena  quantidade  da  mercadoria
apreendida. 3. Com efeito, a natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior
rigor  na  adoção  do  princípio  da  insignificância  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5.
Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 40 maços de cigarros possibilitam,
excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a
este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 6. Desrespeitadas as normas da Lei
nº  9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o  comércio  de  cigarros  no  país.  7.  Arquivamento
inadequado. 8. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

532. Processo: JF-RJ-2009.51.01.814334-0-INQ Voto: 3577/2015 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 PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO BASEADO NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (EM PERSPECTIVA OU
VIRTUAL). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC
Nº 75/93). INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO
STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática
de possível  crime de estelionato majorado (art.  171,  §3º,  CP),  consistente  no suposto saque
indevido  de  valores  depositados  perante  a  Caixa  Econômica  Federal,  provenientes  de  Ação



Judicial, após o óbito da autora. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do  feito  aplicando  a  prescrição  em  perspectiva  (antecipada  ou  virtual).  3.  Discordância  do
Magistrado. 4. Com efeito, sobre esse tema esta 2ª CCR já editou o Enunciado nº 28, que dispõe
ser Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a
pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa e da presunção de inocência. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É inadmissível a
extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena
hipotética,  independentemente  da  existência  ou  sorte  do  processo  penal.  6.  No  caso,  a
consumação do delito teria ocorrido entre os anos de 2004 e 2006. Tendo em vista que a pena
máxima cominada para o crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal é de 6 (seis) anos e 8
(oito)  meses,  o  prazo  prescricional  de  12  (doze)  anos,  somente  será  atingido  em  2018.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

533. Processo: JF-RJ-2010.51.01.807324-7-INQ Voto: 3224/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ARTIGO 171, §
3º).  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado (CP, artigo 171, § 3º c/c art.
14,  II),  em  razão  da  inserção  de  vínculos  empregatícios  extemporâneos  e  com  suspeita  de
inidoneidade no CNIS, via GFIPWEB, entre empresas e diversos nacionais. 2. O Procurador da
República oficiante  promoveu o arquivamento  do  feito  sob o  fundamento de que  os  vínculos
empregatícios supostamente mantidos pela empresa foram inscritos no CNIS por meio de GFIPs
enviadas ou entregues em novembro de 2004 e à época as informações sobre o responsável pela
transmissão não eram disponibilizadas para consulta. Em razão do tempo decorrido após a data
do fato, os elementos probatórios coligidos na investigação não seriam suficientes a demonstrar
indícios de autoria. 3. Discordância da Magistrada, que considerou prematuro o arquivamento. 4.
Presença de documentos pedentes de perícia e possibilidade de mais diligências. 5. Designação
de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

534. Processo: JFRS/BAG-5000697-
14.2011.4.04.7109-INQ - Eletrônico 

Voto: 3590/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
BAGÉ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO (CP, ART. 169). MPF:
ARQUIVAMENTO  BASEADO  NA  TESE  DA  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA  OU  VIRTUAL.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28).  FATO  OCORRIDO  EM  06/05/2011.
PRESCRIÇÃO EM 04 ANOS (CP, ART. 109, V). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de apropriação de coisa havida por erro (art. 169
do CP), consistente no recebimento de valor a maior pela investigada, quando da efetuação de
saque em guichê da Caixa Econômica Federal, em 06/05/2011. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito aplicando a prescrição em perspectiva (virtual  ou
antecipada). 3. Discordância do Magistrado. 4. Com efeito, sobre esse tema esta 2ª CCR já editou
o Enunciado nº 28, que dispõe ser Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade
pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do
devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência. 5. O Superior Tribunal de
Justiça também já editou a Súmula 438, que dispõe: É inadmissível a extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente



da existência ou sorte do processo penal. 6. Ocorre que, no caso em tela, considerando que o fato
ocorreu em 06/05/2011, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal  ocorreu em
06/05/2015,  nos termos do art.  109,  V,  do CP,  revelando-se,  assim,  extinta  a punibilidade. 7.
Insistência no arquivamento.

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

535. Processo: JF/SP-0003560-84.2015.4.03.6181-
PCD

Voto: 4145/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, CP). ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE  AOS  CASOS  DE
IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A  40  MAÇOS.  EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de
cigarros,  previsto  no art.  334-A do Código  Penal,  em razão da apreensão de 120 maços de
cigarros de origem estrangeira desacompanhados de documentos que atestassem o ingresso
lícito no território nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  com  suporte  no  princípio  da  insignificância,  pela  pequena  quantidade  da  mercadoria
apreendida. 3. Com efeito, a natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior
rigor  na  adoção  do  princípio  da  insignificância  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 4.
Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 40 maços de cigarros possibilitam,
excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a
este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 5. Desrespeitadas as normas da Lei
nº  9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o  comércio  de  cigarros  no  país.  6.  Arquivamento
inadequado. 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

536. Processo: JF-AC-0001321-04.2015.4.01.3000-
APE

Voto: 3522/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: AÇÃO PENAL. ARTIGO 309 DO CÓDIGO PENAL (USAR O ESTRANGEIRO, PARA ENTRAR OU
PERMANECER  NO  TERRITÓRIO  NACIONAL,  NOME  QUE  NÃO  É  O  SEU).  APLICAÇÃO
ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.
POSSIBILIDADE. 1. Ação penal. Crime previsto no art. 309, parágrafo único, do Código Penal,
consistente em usar nome e nacionalidade falsos ao solicitar refúgio no País. 2. O Procurador da
República deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo ao denunciado
por entender que o fato de o acusado possuir vínculo com pessoas no exterior, proporcionaria
maior facilidade para eventual fuga, o que de plano tornaria ineficaz a aplicação da medida. 3.
Discordância do Juiz Federal. 4. Aplicação do Princípio da Isonomia, presente no caput do art. 5º
da Constituição, estabelece: 'Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade'.  5.  Assim,  forte  no
entendimento de que é inadmissível  tratamento processual distinto aos acusados estrangeiros
com residência no país, e considerando viável o oferecimento do benefício encartado no art. 89 da
Lei  nº  9.099/95,  voto  pela  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
conduzir o feito.

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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 



ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

537. Processo: JF/SP-0001264-26.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 3349/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE CAMPO 
FORMOSO/BA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

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 ORIUNDA
DO REINO UNIDO E DESTINADA A MORADOR DA BAHIA. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM
SÃO  PAULO/SP.  LOCAL  DA  CONSUMAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES.  ATRIBUIÇÃO DE PROCURADOR DA REPÚBLICA OFICIANTE NA PR/SP.  1.
Inquérito  policial  instaurado para apurar  suposto crime de tráfico  internacional  de drogas (Lei
11.343/2006,  artigo 33,  caput,  e §  1º  c/c  artigo 40,  inciso I),  tendo em vista  a  apreensão de
substância  assemelhada à  maconha,  em encomenda oriunda  do  Reino  Unido  e  destinada  a
morador  do  Município  de  Jacobina/BA,  pelo  Serviço  de  Remessas  Postais  Internacionais  da
Receita Federal na Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP. 2. O
Procurador da República em São Paulo requereu a declinação de competência para a Seção
Judiciária  de  Campo  Formoso/BA,  que  foi  acolhida  pelo  Juízo  Federal  de  São  Paulo/SP.  3.
Remetidos os autos ao Juízo Federal de Campo Formoso/BA que determinou a baixa dos autos e
a continuidade das investigações na Polícia Federal, sob controle direto do MPF. 4. Suscitação de
conflito negativo de atribuições pelo Procurador da República oficiante Campo Formoso em favor
da Procuradoria  da República em São Paulo.  5.  Conhecimento da remessa como conflito de
atribuições entre membros do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/93,
tendo em vista tratar-se de inquérito policial, não havendo que se falar em competência pois não
inaugurada a fase judicial. 6. No mérito, assiste razão ao Procurador da República suscitante. No
caso de tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o crime se consuma no local em que
a droga ingressa no País ou dele sai para o exterior, não importando o seu destino ou sua origem.
Precedentes  do  STJ:  CC  132.897/PR,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Terceira  Seção,  DJe
03/06/2014;  CC  109.646/SP,  Rel.  Min.  Og  Fernandes,  Terceira  Seção,  DJe  01/08/2011;  CC
41.775/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJ 14/06/2004, p. 158, e Enunciado nº 56 da 2ª
CCR. 7. Fixação da atribuição da Procuradoria da República em São Paulo/SP para prosseguir na
persecução criminal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a). Participaram da votação  o Dr.  José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

538. Processo: JF/SP-0005520-46.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 3350/2015 Origem: SJUR/PRM-BA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CAMPO 
FORMOSO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

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 ORIUNDA
DO REINO UNIDO E DESTINADA A MORADOR DA BAHIA. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM
SÃO  PAULO/SP.  LOCAL  DA  CONSUMAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES.  ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO/SP.  1.
Inquérito  policial  instaurado para apurar  suposto crime de tráfico  internacional  de drogas (Lei
11.343/2006,  artigo 33,  caput,  e §  1º  c/c  artigo 40,  inciso I),  tendo em vista  a  apreensão de
substância  assemelhada à  maconha,  em encomenda oriunda  do  Reino  Unido  e  destinada  a
morador do Município de Senhor do Bonfim/BA, pelo Serviço de Remessas Postais Internacionais
da Receita Federal na Alfândega da Secretaria da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP. 2.
O Procurador da República em São Paulo requereu a declinação de competência para a Seção
Judiciária  de  Campo  Formoso/BA,  que  foi  acolhida  pelo  Juízo  Federal  de  São  Paulo/SP.  3.
Remetidos os autos ao Juízo Federal de Campo Formoso/BA que determinou a baixa dos autos e
a continuidade das investigações na Polícia Federal, sob controle direto do MPF. 4. Suscitação de
conflito negativo de atribuições pelo Procurador da República oficiante Campo Formoso em favor
da Procuradoria  da República em São Paulo.  5.  Conhecimento da remessa como conflito de



atribuições entre membros do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da LC 75/93,
tendo em vista tratar-se de inquérito policial, não havendo que se falar em competência pois não
inaugurada a fase judicial. 6. No mérito, assiste razão ao Procurador da República suscitante. No
caso de tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o crime se consuma no local em que
a droga ingressa no País ou dele sai para o exterior, não importando o seu destino ou sua origem.
Precedentes  do  STJ:  CC  132.897/PR,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Terceira  Seção,  DJe
03/06/2014;  CC  109.646/SP,  Rel.  Min.  Og  Fernandes,  Terceira  Seção,  DJe  01/08/2011;  CC
41.775/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJ 14/06/2004, p. 158, e Enunciado nº 56 da 2ª
CCR. 7. Fixação da atribuição da Procuradoria da República em São Paulo/SP para prosseguir na
persecução criminal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a). Participaram da votação  o Dr.  José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

539. Processo: 1.25.000.000233/2015-72 Voto: 3456/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,
ART, 299). INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE PROCURADOR
DA REPÚBLICA COM OFÍCIO NA PR/PR. 1. Notícia de Fato instaurada na PR/PR para apurar
possível prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal e/ou nos artigos 1º e 2º da Lei nº
8.137/90. 2. A Receita Federal do Brasil  apurou a interposição fraudulenta de pessoas para a
realização de operações de comércio exterior, com a ocultação dos reais adquirentes, além de
registrarem,  nas  declarações  de  importação,  valores  subfaturados  para  efeito  de  despacho
aduaneiro. 3. O Procurador da República oficiante na PR/PR entendeu que os fatos configurariam
falsidade-meio com o fim de suprimir ou reduzir tributos. Assim, a consumação do crime ocorreu
na sede da empresa, ou seja,  na cidade de Cambé/PR, e a atribuição é da Procuradoria da
República  no  Município  de  Londrina-PR.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante  na  PRM-
Londrina/PR suscitou conflito negativo de atribuições, por entender que se trata de crime contra a
fé pública (CP, art. 299), tendo em vista a inserção de informações ideologicamente falsas, em
documento público denominado Declaração de Importação, apresentado à Inspetoria da Receita
Federal  de Curitiba/PR,  na tentativa de regularizar  as importações.  Assim,  esse é o  local  da
consumação do crime e que define a atribuição do Ministério Público Federal. 5. Analisando os
autos, verifica-se que a análise do documento falsificado (Declaração de Importação) foi realizada
pela  Alfândega  situada  em  Curitiba/PR,  local  em  que  houve  a  tentativa  do  desembaraço
aduaneiro. 6. Desconhecido o local da falsificação, a competência é do Juízo do local onde o
documento foi  utilizado. 7.  Atribuição de Membro do Ministério  Público Federal  com ofício  na
Procuradoria da República no Paraná (PR/PR).

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a). Participaram da votação  o Dr.  José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

540. Processo: JF-FRA-0000602-38.2015.4.03.6113-
APN

Voto: 3340/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, CP). ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE  AOS  CASOS  DE
IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A  40  MAÇOS.  EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de
cigarros, previsto no art. 334-A do Código Penal, em razão da apreensão de 300 maços de cigarro
de origem estrangeira desacompanhados de documentos que atestassem o ingresso lícito no
território nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
suporte no princípio da insignificância, pela pequena quantidade da mercadoria apreendida. 3.
Com efeito, a natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior rigor na adoção
do princípio da insignificância em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever



de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Este Colegiado vem decidindo
que as importações de até 40 maços de cigarros possibilitam, excepcionalmente, a aplicação do
princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar não há que se falar em
conduta insignificante. 6. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor,
o  comércio  de  cigarros  no  país.  7.  Arquivamento  inadequado.  8.  Não  homologação  do
arquivamento  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

541. Processo: JF-FRA-0003247-70.2014.4.03.6113-
APN

Voto: 3513/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(CPP, ART. 28). REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros,
previsto no art. 334-A do Código Penal, em razão da apreensão de 27 (vinte e sete) maços de
cigarro  de  origem estrangeira  em estabelecimento  comercial.  2.  A Procuradora  da  República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  suporte  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado. 4. A natureza do produto (cigarro) introduzido irregularmente no país
impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde e,
consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5.
Este colegiado tem aplicado, em caráter excepcional, o princípio da insignificância nos casos de
contrabando  de  cigarros  quando  for  ínfima  a  quantidade  apreendida,  desde  que  não  haja
reiteração da conduta. 6.  No caso dos autos,  o investigado já é contumaz na prática delitiva,
conforme  certidão  juntada  aos  autos.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

542. Processo: 1.00.000.007739/2015-81 Voto: 3855/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CHAPECO-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE
ESCRAVO (CP,  ART.  149)  E  FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS (CP,  ART.  203).
ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 149 DO CP, E DECLINAÇÃO
DE ATRIBUIÇÃO QUANTO AO PREVISTO NO ART. 203 DO CP. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA
FEDERAL QUANTO AO ARQUIVAMENTO . REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV).  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  REDUÇÃO  A  CONDIÇÃO  ANÁLOGA  À  DE
ESCRAVO.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apuração  da
prática dos crimes previstos nos arts. 149 e 203 do CP, em razão da verificação, por fiscais do
Ministério do Trabalho, da manutenção de vários trabalhadores em condições degradantes de
trabalho. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em relação ao crime
de redução a condição análoga à de escravo e o declínio de atribuições quanto ao crime de
frustração de direitos trabalhistas. 3. A Juíza Federal discordou da promoção de arquivamento no
tocante ao crime tipificado no art.  149 do CP,  e  entendeu prejudicada,  por  ora,  a  análise da
remessa do feito à Justiça Estadual para apuração do crime capitulado no art. 203 do CP. 4. De
fato, a conclusão da equipe de fiscalização foi expressa no sentido de que Os autos de infração
lavrados  na  presente  ação,  e  cuja  relação  segue  anexa  a  este  relatório,  materializam  a
manutenção de trabalhador em condições degradantes, aquelas que afastam o trabalhador de um
patamar mínimo civilizatório, colocando-o na condição de simples objeto para persecução de lucro
pela empresa, num processo de 'coisificação' da pessoa humana do trabalhador. 5. Presentes
indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva  quanto  ao  crime  do  art.  149  do  CP,  deve-se  dar



prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia
do princípio in dubio pro societate. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

543. Processo: 1.27.001.000231/2015-07 Voto: 4103/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
APÓS O ÓBITO DA TITULAR. CP, ART. 171, § 3º. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do CP, em
face da ocorrência de saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular, em
10/12/2009. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base
na ausência de indícios de autoria e do tempo decorrido, que dificulta a investigação e atrai o risco
da prescrição 3. Além da realização dos saques indevidos de 5 (cinco) parcelas do benefício
previdenciário, que ultrapassa o parâmetro adotado pela 2ª CCR, destaca-se da documentação
acostada aos autos a existência de procurador cadastrado, cuja finalidade era o recebimento do
benefício e que, inclusive,  comprometeu-se a comunicar a ocorrência do óbito da segurada à
Autarquia  Previdenciária,  porém manteve-se  inerte.  4.  Assim,  somente  o  desenvolvimento  da
persecução penal será capaz de apontar com mais clareza a existência ou não da intenção do
procurador cadastrado em omitir a informação da ocorrência do óbito da segurada, mantendo em
erro a autarquia previdenciária, pelo que o arquivamento destes autos, neste momento, mostra-se
prematuro.  5.  Designação de outro  membro do Ministério Público Federal  para prosseguir  na
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

544. Processo: DPF/AGA/TO-00105/2012-INQ Voto: 3636/2015 Origem: SJUR/PRM-TO - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/ARAGUAINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de pedofilia (Lei nº 8.069/70, art. 241-B) e estupro de vulnerável
(CP, art. 217-A). Vídeo com imagens de cenas pornográficas envolvendo criança, localizado no
computador do investigado. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª Câmara). Caso em que
não há indicação de que as imagens foram disponibilizadas pelo acusado na rede mundial de
computadores.  Ausência  de indícios  de transnacionalidade  da conduta.  Carência  de  qualquer
elemento de informação capaz de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para  a
persecução penal.  Precedente: STJ, CC nº 103.011/PR, Assusete Magalhães,  Terceira Seção,
DJe 22/03/2013. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

545. Processo: DPF/PS/BA-0166/2013-INQ Voto: 3363/2015 Origem: SJUR/PRM-BA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/EUNÁPOLIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito policial. Suposta realização de venda, em 18/02/2009, de imóvel residencial adquirido
em 13/11/2002, mediante contrato de financiamento e hipoteca obtido junto à Caixa Econômica
Federal,  com  omissão  dolosa  de  casamento  realizado,  em  12/04/2005,  sob  o  regime  de



comunhão parcial de bens, a lesar o cônjuge em sua cota parte. Ajuizamento de ação anulatória
da  compra  e  venda  do  imóvel  na  Justiça  Federal  de  Eunápolis  (Processo  de  nº  1475-
38.2010.4.01.3310)  pelo  marido  da  investigada,  alegando  ter  direito  à  parte  dos  proventos
resultantes da transação comercial realizada. Suspensão do referido processo em decorrência de
trâmite perante a 2ª Vara Estadual  de Eunápolis/BA de ação de divórcio  e partilha dos bens
referente  às mesmas partes,  a  qual  julgou  procedente  o  divórcio  do casal  e  improcedente o
pedido  de  partilha  de  bens,  sob  a  fundamentação  de  que  o  divorciando  teria  dito  em  seu
depoimento  pessoal  que  a  casa  de  residência  foi  quitada  pela  sua  ex-mulher  com recursos
próprios de sua conta vinculada ao FGTS. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR/MPF).
Comprovação de que a investigada não dependia de outorga marital para vender seu imóvel, pois
este foi quitado com verbas que não se comunicavam ao patrimônio da outra parte no regime de
comunhão parcial de bens (conta própria de FGTS), antes do matrimônio. Conquanto se cogite de
crime,  seria  em  prejuízo  unicamente  do  particular.  Ausência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou
interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas
federais. Inexistência, a priori, de elementos de informação capazes 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

546. Processo: SRPF-AP-00235/2014-INQ Voto: 3441/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de posse irregular de munições. Lei nº 10.826/2003,
artigos 14 e 16. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Transnacionalidade do delito
não comprovada nos autos. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

547. Processo: 1.00.000.007199/2015-36 Voto: 3592/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Preparatório. Notícia de possíveis crimes de furto (CP, art. 155), extorsão (CP, art.
158)  e  homicídio  (CP,  art.  121),  praticados  no  interior  de  assentamento  gerido  pelo  Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de
suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Eventual  prejuízo  a  interesse  de  particular.  Ausência
qualquer elementos de informação capaz justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
dar prosseguimento à 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

548. Processo: 1.10.000.000263/2015-10 Voto: 3778/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir denúncia formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, que
relata possíveis crimes de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo,
discriminação e intolerância religiosa, em razão da queima de um exemplar da Bíblia Sagrada
durante encontro de ateus, realizado em Rio Branco/AC. 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  atuar  no  feito.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

549. Processo: 1.13.001.000095/2015-32 Voto: 3903/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta contratação de médicos estrangeiros que não
possuem cadastro no CRM, pelo Município de Tonantins/AM. Condutas que consubstanciam, em
tese, exercício ilegal da medicina. CP, art. 282. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União.  Ausência  de  qualquer
elemento  de  informação  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

550. Processo: 1.14.000.000201/2015-51 Voto: 4004/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita majorada (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
declínio  (Enunciado  n.  32  da  2ª  CCR).  Representante  legal  de  corretora  de  seguro  teria  se
apropriado de parcelas referentes a prêmios de seguro que deveria ser repassado à seguradora
privada,  o  que  resultou  no  cancelamento  de  apólice  firmada  em benefício  de  segurado,  por
inadimplência.  Ausência  de  qualquer  elemento  capaz  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

551. Processo: 1.15.000.002961/2014-84 Voto: 3457/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade documental (CP, artigos 297 e 304). Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Apresentação  de  atestado  médico
ideologicamente falso a empresa privada. Inexistência de indícios de que o atestado tenha sido
apresentado perante órgãos ou entes federais. Ausência de qualquer elemento de informação
capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente
do STJ: CC 119.939/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 07/05/2012.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

552. Processo: 1.16.000.000960/2015-49 Voto: 3866/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes praticados em detrimento de criança, capitulados nos artigos
218 e 218-B do Código Penal e 232 da Lei 9.069/90. Representação sigilosa apresentada perante



a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Informações que determinada cantora mirim estaria
sendo exposta ao ridículo, ao desejo patológico de adultos e à violência verbal de pessoas, por
estar sendo veiculado pela internet músicas e vídeos dotados de forte conteúdo erótico e apelo
sexual. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Diligência. Procedimentos já instaurados
pelo MPE e o MPT do Estado de São Paulo visando apurar, respectivamente, a exposição de
cantores mirins na internet e as condições de trabalho infantil desempenhados pelos menores,
incluindo o caso  em apreço.  Fato  narrado  que  não  se enquadra em qualquer  das hipóteses
previstas no artigo 109 da Constituição.  Ausência de qualquer elemento capaz de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

553. Processo: 1.17.000.001347/2015-10 Voto: 3638/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia apócrifa e genérica que noticia supostos crimes de tráfico interno de
entorpecentes e estelionato entre particulares. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

554. Processo: 1.19.000.000555/2015-19 Voto: 3901/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).  Movimentações  financeiras  suspeitas,
ocorridas  entre  fevereiro  e  abril  de  2014,  decorrentes  de  possíveis  fraudes  em  licitação
perpetradas  entre  Prefeitura  Municipal  e  o  investigado,  sócio  de  empresa  de  engenharia.
Existência de ação civil pública em trâmite na Promotoria de Justiça de Paço do Lumiar/MA, por
atos de improbidade em desfavor do investigado e do ex-secretário municipal de Orçamento e
Gestão,  em razão de fraudes em licitações no Município.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

555. Processo: 1.19.000.000689/2015-30 Voto: 4112/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  fraude  na  emissão  de  Laudos  de  Exames  de  Corpo  de  Delito  e
Cadavérico, pelo IML (Instituto Médico Legal), para obtenção do pagamento do seguro obrigatório
de  danos pessoais  causados por  veículos  automotores  de  via  terrestre   DPVAT.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32  2ª Câmara). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 



556. Processo: 1.20.000.000540/2015-30 Voto: 3905/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime ambiental  (Lei  9.605/98,  art.  46).  Transporte de madeira sem
licença válida para todo o tempo da viagem, outorgada pela autoridade competente. Revisão de
declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal
pela apreensão de 22,02 m³ de madeira transportada com Guia Florestal vencida. Documento
emitido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Inexistência de indícios de que a madeira seja
oriunda de área pertencente ou protegida pela União. Aplicação do Enunciado 43 da 2ª CCR1.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

557. Processo: 1.20.002.000007/2015-58 Voto: 3469/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/79. Supostas irregularidades na
implantação  de  loteamento  em  propriedade  privada.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Fatos narrados que não apontam 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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

558. Processo: 1.22.000.001119/2015-71 Voto: 3674/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no artigo art. 273, § 1º-B, incisos I, V e VI, do Código
Penal,  em  razão  da  divulgação  de  propaganda,  veiculada  em  emissora  de  rádio,  da
comercialização  de  produto  (kit  emagrecedor),  sem registro  na  ANVISA.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32 da 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

559. Processo: 1.22.000.005655/2014-65 Voto: 3973/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime
de estelionato  (CP,  art.  171)  entre  particulares.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª
Câmara). Notícia da existência de quadrilha especializada em clonagem de cartões de crédito e
adulteração  de  boletos  bancários.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

560. Processo: 1.22.024.000059/2015-00 Voto: 3841/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Valores  resultantes  de  precatórios  previdenciários  e  RPV
(Requisição de Pequeno Valor),  supostamente recebidos por advogado sem o devido repasse
para seus clientes. Prejuízo de particular. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

561. Processo: 1.23.001.000093/2015-05 Voto: 3681/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização de medicamentos sem o registro do órgão competente -
ANVISA (CP,  art.  273,  §  1º-B,  I).  Venda de balas de gengibre com alegação de propriedade
terapêutica  e  fracionamento  de  fármacos  sujeitos  à  prescrição  médica.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32 da 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

562. Processo: 1.25.000.001082/2015-70 Voto: 3526/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra a propriedade industrial (Lei 9.279/96). Representação
formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Denuncia de que determinada
empresa fabricante brasileira estaria importando rolamentos da China e comercializando no Brasil
com alteração dos dados de fabricação da origem. Revisão de Declínio (Enunciado nº 32  2ª
CCR/MPF). Supostos prejuízos de empresas fabricantes chinesas. Ausência de prejuízo a bens,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

563. Processo: 1.25.000.001262/2015-51 Voto: 3230/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Denuncia  de  lavagem  de  dinheiro  e  irregular  utilização  de  carros  pertencentes  à  autarquia



vinculada  à  Secretaria  de  Estado  por  parte  de  servidor  detentor  de  cargo  público  estadual.
Revisão de Declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Fatos relacionados a servidores e órgãos
públicos estaduais.  Ausência de prejuízo a bens,  serviços ou interesse direto e específico da
União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

564. Processo: 1.25.000.001394/2015-83 Voto: 3342/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Valores resultantes de ação judicial, supostamente recebidos por
advogada sem o devido repasse para sua cliente. Prejuízo de particular. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

565. Processo: 1.29.004.000336/2015-53 Voto: 3599/2015 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 furto (CP, art. 155). Subtração de material fresado pertencente
a  empresa  privada  que  prestava  serviços  de recapeamento  em rodovia.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Prejuízo exclusivo da empresa particular. Ausência de prejuízo a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

566. Processo: 1.29.004.000605/2014-09 Voto: 3435/2015 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 estelionato (CP, art. 171). Notícia de que advogado teria se
apropriado indevidamente de quantia pertencente à sua cliente. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Prejuízo do particular. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

567. Processo: 1.30.001.001097/2015-68 Voto: 3777/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime contra  a  ordem tributária  praticado  por  magistrada  estadual.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Conduta  supostamente  ilícita  atribuída  a



autoridade que possui foro por prerrogativa de função, nos crimes comuns e de responsabilidade,
mesmo que sejam cometidos em detrimento da União (CF, art. 96, III). Competência do Tribunal
de Justiça Estadual para processar e julgar o feito.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº
1.28.000.001344/2011-61,  Voto  nº  1567/2014,  unânime,  Sessão  nº  593,  de  17/03/2014).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

568. Processo: 1.30.001.001168/2015-22 Voto: 3579/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estupro (CP, art. 213). Representação realizada perante a Sala
de Atendimento ao Cidadão do MPF. Descrição por entrevistado em programa televisivo de rede
nacional da suposta prática do crime de estupro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Crime de competência  da  Justiça  Estadual.  Ausência  de prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

569. Processo: 1.30.001.003408/2014-42 Voto: 3578/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Notícia de suposta participação em crime de homicídio, atribuído a Membro do
Congresso Nacional. Revisão de Declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Parlamentar que não
mais  exerce  o  mandato  legislativo,  nem  qualquer  cargo  sujeito  à  prerrogativa  de  foro.
Competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

570. Processo: 1.30.001.004651/2014-88 Voto: 4106/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Análise conjunta de 14 notícias de fato instauradas para apurar a possível prática
do crime previsto  no art.  20,  §2º,  da Lei  n°  7.716/89.  Supostos comentários preconceituosos
contra  nordestinos,  em razão do resultado das eleições presidenciais  de 2014.  Promoção de
arquivamento que se recebe como declínio de atribuições (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 se dado por via da rede mundial de computadores, não atrai,
por si só, a competência da Justiça Federal.  Transnacionalidade da conduta não evidenciada.
Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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



571. Processo: 1.30.017.000293/2015-46 Voto: 4110/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (Lei  nº 1.521/51, art.  2º,  VII  e IX).
Venda de franquias on line. O franqueado, além do pagamento de taxas anuais de franquia e
verbas  de  marketing,  deveria  criar  sítio  na  internet  e  divulgar  os  produtos  da  empresa
franqueadora, recebendo comissões por esse serviço. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR/MPF). Incidência da Súmula nº 498 do Supremo Tribunal Federal Compete a justiça dos
estados,  em ambas as instâncias,  o processo e o julgamento dos crimes contra  a economia
popular.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

572. Processo: 1.33.000.003606/2014-12 Voto: 3944/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira  RIF encaminhado pelo Conselho de Controle
de  Atividades  Financeiras   COAF.  Supostas  movimentações  financeiras  suspeitas  (atípicas),
realizadas entre correntistas de instituição bancária privada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª Câmara).  Investigados que foram presos em flagrante e estão sendo processados pelo
crime de associação ao tráfico de entorpecentes perante a Justiça Estadual. Fatos ocorridos no
mesmo período em que as transações bancárias foram realizadas. O processo e o julgamento do
crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o
sistema  financeiro  e  a  ordem  econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal (Lei 9.613/2013, art. 2º, III, a e
b). Precedente do STJ1 (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
05/06/2013). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

573. Processo: 1.33.001.000320/2015-48 Voto: 3450/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime ambiental (Lei 9.605/98, art.  54, § 2º, V). Notícia de que fora
ateado fogo em lixo e outros materiais, em local aberto, às margens de Rodovia Federal. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fato narrado que não se enquadra em qualquer das
hipóteses previstas no art. 109 da constituição. Inexistência de lesão direta e específica a bens,
serviços ou interesses da união.  Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

574. Processo: 1.34.001.002256/2015-01 Voto: 3226/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS



Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando as supostas práticas de apologia ou incitação ao crime
de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) previstas nos artigos 286 e 287 do CP.
Conversa reservada mantida entre usuários em sala de bate papo na internet. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32).  Transnacionalidade  da  conduta  ilícita  não  evidenciada.  O simples  fato  da
conduta  ter  sido  praticada  via  internet,  não  atrai,  por  si  só,  atribuição  federal  para  o  caso.
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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

575. Processo: 1.34.001.002954/2015-06 Voto: 3665/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492/86). Ofício da
Agência Nacional de Saúde Complementar  ANS. Envio de cópia de Inquérito Administrativo que
apurou as causas que levaram à situação de insolvência de ex-operadora de plano de saúde,
concluindo a possível ocorrência de crime falimentar e contra o Sistema Financeiro. Revisão de
Declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Impossibilidade da prática de crime contra o sistema
financeiro.  Ex-operadora  de  plano  de  saúde  que  não  se  equipara  a  instituição  financeira.
Precedente  da  2ª  CCR  (1.30.001.003947/2014-81,  Voto  8990,  Sessão  613,  de  15/12/2014,
unânime). Remanesce indícios de suposta prática de crimes de competência da Justiça Estadual.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

576. Processo: 1.34.001.003309/2015-01 Voto: 4002/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Notícia de
possíveis fraudes praticadas por meio de sites da internet  em detrimento de particulares,  tais
como compras na internet com cartões de créditos alheios, venda de notas falsas, de informações
bancárias e pessoais, dentre outros. Arquivamento fundamentado no art. 5º, § 1º, a, b e c ou art.
27, ambos do CPP1. Transnacionalidade da conduta não evidenciada. Enunciado nº 50 da 2ª
CCR.  Promoção  de  arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual. Homologação.

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

577. Processo: 1.34.006.000297/2015-12 Voto: 3779/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, que relata possível
crime de esbulho (CP, art. 161) ocorrido em propriedades de particulares. Revisão de declínio
(Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Denúncia  formulada  Ausência  de  qualquer  elemento  capaz  de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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



Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

578. Processo: 1.34.010.000868/2014-61 Voto: 3477/2015 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  crime de denunciação caluniosa (CP,  art.  339).
Suposto crime de competência da Justiça Federal atribuído a magistrado. Revisão de Declínio
(Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Cabe aos Tribunais de Justiça julgar, por prerrogativa de função,
os  juízes  estaduais  nos  crimes  comuns  (CF,  art.  96,  III).  Precedente  do  STF:  -  mesmo nas
hipóteses que configurem crimes de competência da Justiça Federal, cabe ao Tribunal de Justiça,
como juiz natural ou constitucional dos magistrados locais, processá-los e julgá-los pela prática de
tais infrações - (AI 809602 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011,
DJe-214 Divulg 09-11-2011 Public 10-11-2011 Ement Vol-02623-03 PP-00508 REVJMG v. 62, n.
199, 2011, p. 335-336). 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

Outras deliberações(Declínio)

579. Processo: 1.34.008.000230/2015-50 Voto: 3531/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Apreensão  de  diversas  mercadorias,  supostamente  de  origem  estrangeira,
desacompanhadas de documentação comprobatória da regular internalização e do recolhimento
dos tributos devidos. Descaminho. Art. 334 do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Diligências. Laudo pericial que não aponta a procedência estrangeira dos bens
apreendidos  uma  vez  que  nos  objetos  não  constam  o  local  de  fabricação.  Ausência  de
materialidade e de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.  Homologação do
arquivamento. Supostos crimes contra as marcas (Lei 9.279/96). Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª Câmara). Apreensão de diversos objetos (óculos de sol e cintos), com indícios de
provas de falsificação. Competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedentes do STJ (CC 36.398/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado
em 09/03/2005, dj 04/04/2005, p. 166)) e da 2ª CCR (Processo 1.34.001.003984/2014-41, voto
5252, sessão 601 de 25/07/2014). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

580. Processo: DPF/GVS/MG-00307/2014-INQ Voto: 1175/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência (Lei nº 9.472/97, art. 183). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). O equipamento utilizado possui potência máxima de 7,88 watts. Bem jurídico tutelado
pela norma  a segurança dos meios de telecomunicações não sofreu qualquer espécie de lesão,
ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal. Conduta minimamente ofensiva.
Atipicidade do fato. Incidência do princípio da insignificância. Ausência de justa causa para dar



prosseguimento à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

581. Processo: DPF/JZO/BA-0107/2014-IPL Voto: 943/2015 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Tráfico internacional de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, c/c art.
40). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Apreensão de sementes de maconha pelo
Serviço de Remessas Postais Internacionais da Receita Federal na Alfândega da Secretaria da
Receita  Federal  do Brasil  em São Paulo/SP,  e destinada a suposto morador de Juazeiro/BA.
Diligências não lograram êxito  na identificação da autoria delitiva,  vez que a rua indicada na
encomenda apreendida não existia no bairro descrito no pacote, e as pesquisas realizadas no
banco de dados da polícia não encontraram endereços referentes à pessoa do investigado no
estado da Bahia. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

582. Processo: JF/CE-0002649-81.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3906/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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 4 (quatro) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 07/08/2005. Benefício recebido mediante a utilização
de cartão  magnético.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

583. Processo: JF-JAL-0000723-33.2015.4.03.6124-
INQ

Voto: 3591/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JALES/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime ambiental. Exercício de pesca proibida por pescador amador (art.
34, parágrafo único, inc. I, da Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. O IBAMA informou que não há indicação expressa de que a espécie apreendida seja
considerada nativa ou que tenha tamanho inferior ao permitido, ou seja, a conduta praticada pelo
investigado não constitui crime. Ausência de risco ambiental. Atipicidade formal. Precedentes 2ª
CCR  (Procedimento  nº  3427.2014.000037-0,  Voto  nº  2934/2015,  Rel.  Raquel  Elias  Ferreira
Dodge, 1.22.002.000131/2013-87, Voto nº 4284/2013, Rel. José Bonifácio Borges de Andrada).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

584. Processo: JF/ROO-0002587-63.2015.4.01.3602-
INQ

Voto: 3907/2015 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação do IBGE



que noticia possível inserção de declaração falsa no documento Termo de Não-Impedimento para
Contratação  Temporária,  no  tocante  a  afirmação  de  não  possuir  vínculo  empregatício  ou
estatutário  com a Administração Pública.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências policiais constataram que a investigada não possuía o vínculo empregatício alegado
na representação  na  data  da  declaração.  Atipicidade  da  conduta.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

585. Processo: JF/ROO-0002588-48.2015.4.01.3602-
INQ

Voto: 3908/2015 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação do IBGE
que noticia possível inserção de declaração falsa no documento Termo de Não-Impedimento para
Contratação  Temporária,  no  tocante  a  afirmação  de  não  possuir  vínculo  empregatício  ou
estatutário  com a Administração Pública.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Diligências policiais constataram que a investigada não possuía o vínculo empregatício alegado
na representação  na  data  da  declaração.  Atipicidade  da  conduta.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

586. Processo: JF-SJB-0000281-63.2012.4.03.6127-
INQ

Voto: 3475/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 27ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposta extração irregular de recursos minerais. Crime tipificado nos artigos 48
e 55 da Lei nº 9.605/98 e art. 2º da Lei nº 8.176/91. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Existência de Ação Penal em curso (0002498-21.2008.403.6127) 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

587. Processo: JF/TFL-0004728-92.2015.4.01.3816-
INQ

Voto: 3442/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEÓFILO 
OTONI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: nquérito 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  parcelas  de  benefício
previdenciário após a morte do segurado em 25/05/2005. Falecimento da investigada. Certidão de
óbito  colacionada  aos  autos.  Extinção  da  punibilidade  (art.  107,  I,  do  CP).  Homologação  do
Arquivamento.

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

588. Processo: SRPF-AP-00013/2015-INQ Voto: 3440/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Crime de violação de correspondência (Lei nº 6.538/78, art. 40, §§ 1º e 2º, c/c o



art. 43), praticado por funcionário dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Existência  de  Ação Penal  em curso (0001673-50.2015.4.01.3100)  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

589. Processo: SRPF-AP-00208/2014-INQ Voto: 3423/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de calúnia praticado contra funcionário público em razão de suas
funções (CP, art. 138 c/c art. 141-II). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Extinção
da punibilidade pela retratação do agente (CP, art. 107-VI c/c art. 143). Fato considerado atípico.
Fundamento suficiente, por si só, para manter o arquivamento. Homologação do arquivamento.

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

590. Processo: SRPF-AP-00224/2014-INQ Voto: 3869/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Procedimento instaurado a partir de
auto  de  apreensão  de  uma  cédula  falsa  entregue  espontaneamente  ao  DPF.  O  recebedor,
inquirido, alegou que recebeu a nota falsa de um frentista em um posto de gasolina e que não
poderia  indentificá-lo  por  não  ter  visto  seu  rosto.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
possibilitem identificar a autoria delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio
Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda
falsa. Homologação do arquivamento.

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

591. Processo: 1.10.001.000046/2015-10 Voto: 3583/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime ambiental  (Lei  9.605/98,  art.  29).  Notícia  da caça de animais
silvestres, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, no interior
de  Unidade  de  Conservação  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Existência de Inquérito Policial nº 34/2015/DPF/CZS/AC, instaurado para 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

592. Processo: 1.11.000.000458/2015-14 Voto: 3484/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Peças de Informação. Ação



judicial  ajuizada  buscando  obter  benefício  previdenciário  de  aposentadoria  rural  por  idade,
mediante omissão dolosa da verdade dos fatos quanto ao período de exercício da atividade na
agricultura. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Sentença que julgou improcedente o pedido e
condenou o autor ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé. Atipicidade da
conduta. Precedente do STJ: (RHC 50.737/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015)1. Homologação do Arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

593. Processo: 1.11.000.001144/2014-58 Voto: 3622/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de ameaça, desobediência e desacato (CP, artigos 147, 330 e
331). Manifestação anônima, on line, formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do
MPF.  Notícia  que  servidores  do  INCRA,  no  dia  28/08/2014,  ao  realizar  fiscalização  em
Assentamento,  teriam  sido  afrontados,  insultados  e  ameaçados  por  dirigentes  do  MLST que
impediram  a  realização  dos  trabalhos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Informações prestadas pela Superintendência do INCRA que os fatos contidos na
denúncia não ocorreram. Infração penal não caracterizada. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

594. Processo: 1.13.001.000026/2015-29 Voto: 3700/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de contrabando e descaminho noticiados por meio de mídia
eletrônica enviada  pela  Receita  Federal  contendo diversas  Representações Fiscais  para  Fins
Penais  (10223-720.084/2014-44;  10223-720.297/2013-95;  10223-720.073/2014-64;  10223-
720.074/2014-17;  10223-720.086/2014-33,  10223-720.088/2014-22,  10223-720.090/2014-00  e
10223-720.094/2014-80.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Em
relação a todos os fatos apontados nas Representações já foram instaurados procedimentos para
apuração (IPL n. 0042/2014-4  DPF/TBA/AM; IPL n. 018/2013; PIC's n. 1.13.001.000019/2015-27
e n. 1.13.001.000020/2015-51; Ação Penal n. 1100-34.2014.4.01.3201). 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

595. Processo: 1.14.000.000744/2015-78 Voto: 3605/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Pedido  de  providências  em  relação  à  publicação  de  imagem  na  internet  pela  rede  social
Facebook,  supostamente  ofensiva  por  pessoa  desconhecida  da  noticiante.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representante que não apresentou imagem ou texto das
publicações  que  relata.  Ausência  de  indícios  da  ocorrência  de  crime.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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



596. Processo: 1.14.000.000956/2015-55 Voto: 3775/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. A
denunciante contemplada no programa Minha Casa Minha Vida, assinou o contrato com a CEF e
não recebeu o imóvel por estar sendo objeto de invasão. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, IV). Possível irregularidade no campo contratual entre a CEF e o particular. Solução que
deve  ser  buscada  pela  via  judicial  própria.  Ausência  de  infração  penal  a  ser  apurada.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

597. Processo: 1.14.000.001314/2015-73 Voto: 3760/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de fato.  Procedimento  administrativo  encaminhado pela  Agência  Nacional  do Petróleo
ANP. Empresa autuada por não cumprir notificação e deixar de enviar relatórios de movimentação
de produtos.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Irregularidade  administrativa
descrita  no art.  3º,  XIX,  da Lei  nº  9.847/99,  apenada com multa.  Conduta omissiva que não
caracteriza ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

598. Processo: 1.14.001.000093/2015-14 Voto: 3999/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
ICMBio que noticia prestação de informação enganosa no sistema oficial de controle de estoque
de camarão, por peixaria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No caso, não há
informação de que a pesca dos camarões tenha ocorrido em período de defeso. Imposição pelo
órgão ambiental do pagamento de multa. Infração administrativa que não configura crime previsto
na Lei nº 9.605/98. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

599. Processo: 1.14.001.000203/2015-30 Voto: 4001/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime ambiental  (Lei  n.  9.605/98).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Indígenas da etnia  Tupinambá desmataram 1,1  hectare de vegetação em
fazenda por eles ocupada, inserida em unidade de conservação, para plantação de agrofloresta
de subsistência para consumo comunitário. Aplicação da excludente de ilicitude prevista no art.
50-A, § 1º, da Lei nº 9.605/98. Imposição de multa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil
reais). Precedentes da 2ª CCR (Procedimentos: 1.23.002.000327/2014-15, Voto 1890/2015, Rel.
José Bonifácio Borges de Andrada, Sessão 617ª, de 06/04/2015, 1.23.002.000194/2012-15, Voto
4307/2014,  Rel.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  600ª,  de  09/06/2014,
1.23.003.000110/2014-03, Voto 8120/2014, Rel. José Osterno Campos de Araújo, Sessão 611ª,
de 23/10/2014). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

600. Processo: 1.14.006.000041/2015-90 Voto: 3749/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a fauna. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV).  Fiscais  do ICMBio apreenderam 1 (um) tatu  no freezer  do estabelecimento comercial  do
investigado, que teria sido capturado na Estação Ecológica Raso da Catarina. Espécie não se
encontra ameaçada de extinção. Aplicação de multa no valor de R$ 500,00. Sanção administrativa
suficiente  para  reprimir  o  ilícito.  Inexpressiva  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado.  Excepcional
reconhecimento da irrelevância da conduta na tutela penal do meio ambiente. Homologação do
arquivamento.

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

601. Processo: 1.15.000.000604/2015-62 Voto: 3222/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de Falso Testemunho (CP, art. 342). Representação formulada por
réu em processo eleitoral em face de testemunha de acusação inquirida pelo Juízo da 2ª Zona
Eleitoral  de  Fortaleza-Ce,  em  cumprimento  à  Carta  Precatória  expedida  nos  autos  nº
07.2012.06.0096.  Revisão  de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Afirmações feitas  pelo
representado de cunho pessoal que não tem relação com o objeto da ação. Fatos irrelevantes
para o processo. Inexistência de potencialidade lesiva. Atipicidade da conduta. Homologação de
arquivamento.

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

602. Processo: 1.15.000.002882/2014-73 Voto: 3360/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Cópias  extraídas  dos  autos  do  Procedimento  Preparatório  nº
1.15.000.002831/2014-41.  Denúncia  versando  sobre  supostas  ameaças  sofridas  pelo
representante  e  seus  familiares  por  parte  de  integrantes  das  Polícias  Civil  e  Federal  de
Fortaleza/CE e Cuiabá/MT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação
que não apresenta informações sobre quem seriam os autores e em que consistiriam as alegadas
ameaças.  Diligenciado  no  endereço  indicado  o  representante  não  foi  localizado  para  prestar
esclarecimentos.  Ausência de qualquer indício de autoria e materialidade de possível  infração
penal. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

603. Processo: 1.15.000.002990/2014-46 Voto: 3454/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Ofício da
Justiça do Trabalho solicitando apuração ante a evidência do cometimento de crime por parte da



empresa reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ausência de
provas  que  indiquem a omissão  de repasses  à  Previdência  Social  pela  empresa  referida  na
reclamação trabalhista. Infração penal não caracterizada. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

604. Processo: 1.15.002.000134/2015-17 Voto: 3666/2015 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). Encaminhamento
de cópias da Ação de Anulação de Registro de óbito lavrado por meio de declarações falsas.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligências. Informações prestadas pelo INSS
que não consta benefício de pensão por morte instituído pela vítima do falso. Cópias da ação já
enviada  para  o  MPE.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

605. Processo: 1.17.000.000091/2015-15 Voto: 3969/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Procedimento administrativo encaminhado pela Agência Nacional do Petróleo
ANP. Empresa autuada por não informar, no prazo estabelecido, os volumes de vendas de óleo
lubrificante  acabado,  e  por  deixar  de  enviar  relatório  que  comprovasse  a  destinação  dos
lubrificantes usados ou contaminados coletados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV). Irregularidade administrativa descrita no art. 3º, XIX, da Lei nº 9.847/99, apenada com multa.
Conduta omissiva que não caracteriza ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

606. Processo: 1.18.002.000109/2015-21 Voto: 3534/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Fraude contra  o  seguro-
desemprego.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informação da
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da inexistência de registro de requerimento de
seguro-desemprego 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

607. Processo: 1.18.002.000232/2014-61 Voto: 3603/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Pedido  de  providências  em relação  à  publicação  discriminatória  na  internet  pela  rede  social
Facebook, por um Grupo de manifestações. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).



Diligências. Representante que não pode ser localizado nem apresentou qualquer imagem ou
texto  das  publicações que relata.  Indisponibilidade do conteúdo supostamente publicado  pelo
Grupo  na  rede  social.  Impossibilidade  de  acesso  à  rede  social  do  usuário  que  segundo  o
representante  teria  compartilhado  a  mensagem.  Representação  anterior  por  mensagem  de
conteúdo similar. Inexistência de outras diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

608. Processo: 1.19.001.000071/2015-60 Voto: 3437/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  sonegação  fiscal  verificado  em  reclamatória  trabalhista.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência  solicitando  cópia  integral  da
reclamação trabalhista. Informação do Juiz do Trabalho de que a documentação relativa à ação
trabalhista  foi  remetida  ao  Ministério  Público  Federal  por  equívoco.  Infração  penal  não
caracterizada. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

609. Processo: 1.20.000.000221/2010-10 Voto: 3434/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A),  por  Prefeitura  Municipal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).
Diligência.  Informação  da  Receita  Federal  de  que  processo  fiscal  encontra-se  em  fase  de
julgamento, com prazo para recurso voluntário pelo contribuinte. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

610. Processo: 1.20.000.000281/2014-66 Voto: 3438/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  despacho  judicial  acerca  da
inexistência  de  Sala  de  Estado-Maior  para  custódia  de  advogados  presos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  O fato objeto  desta  apuração já  foi  judicializado em
desfavor da União, tendo como pedido que as Organizações Militares recebam os advogados
presos provisoriamente, por decisão da Justiça Federal. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

611. Processo: 1.20.002.000024/2015-95 Voto: 3761/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS



Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de discriminação ou preconceito (Lei 7.716/89, art. 20). Cópia da
Ata de Audiência realizada em 11/12/2014, perante a  Justiça do Trabalho onde Advogado da
parte, supostamente, teria feito afirmações preconceituosas decorrentes de homofobia. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Declarações que não caracterizam discriminação de
cor,  raça,  etnia,  religião ou procedência  nacional.  Conduta que  não se  amolda ao tipo penal
descrito. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

612. Processo: 1.20.002.000299/2013-67 Voto: 3751/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  denúncia  formulada  na  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  que  noticia  a  prática  de  crimes  de  agressão  e  cárcere  privado,
perpetrados por indígena, contra servidores da FUNAI. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV). Existência de Inquéritos Policiais em curso (008/2014, 027/2012 e 075/2012) que
apuram 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

613. Processo: 1.22.000.005623/2014-60 Voto: 3356/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  a  partir  de  expediente  noticiando  possível
descumprimento de decisão judicial, referente ao fornecimento de medicamento para tratamento
de  hiperprolactinemia  e  macroadenoma  hipofisário,  praticado  pelo  Secretário  de  Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O não atendimento imediato da ordem
judicial  ocorreu  em razão  da  precária  estrutura  administrativa  do  Ministério  da  Saúde,  e  da
realização de procedimento licitatório para a aquisição do medicamento, o que demanda tempo
razoável para sua conclusão. Após o decisum, foi depositado de imediato o valor correspondente
a 3 (três) meses de tratamento.  Ausência de indícios do elemento subjetivo (dolo específico).
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

614. Processo: 1.22.003.000046/2015-71 Voto: 3451/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  lesão  corporal  tentada  (CP,  art.  129  c/c  art.  14,  II).
Representação formulada pela ASSINCRA/MG. Solicitação de providências quanto à insegurança
e agressões sofridas pelos servidores da Autarquia no exercício das funções. Notícia de suposta
tentativa de agressões ao Superintendente Regional do INCRA em Minas Gerais no ano de 2009
por  parte  de  trabalhadores  rurais.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Informações da inexistência de investigação no âmbito da Polícia Federal acerca dos
fatos narrados. Fatos supostamente ocorridos no ano de 2009. Pena máxima cominada ao crime
de um ano de detenção.  Prescrição da pretensão punitiva (CP, art.  109,  inc.  V).  Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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



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

615. Processo: 1.22.005.000649/2014-71 Voto: 3675/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposta extração irregular de recursos minerais. Crime tipificado nos artigos 48
e 55 da Lei nº 9.605/98 e art. 2º da Lei nº 8.176/91. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Existência de Ação Penal em curso (8825-02.2014.401.3807) 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

616. Processo: 1.23.000.000206/2015-74 Voto: 3667/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Comunicação enviada pelo IBAMA, noticiando que empresa
particular teria descumprido embargo de atividade potencialmente poluidora (posto de combustível
flutuante). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Constatou-se, pelo auto de infração
encaminhado ao MPF, que a empresa investigada foi autuada com multa pelo descumprimento do
referido embargo. Para a configuração do delito de desobediência, não basta o não cumprimento
de  uma ordem legal  de  funcionário  público,  sendo  indispensável  que  inexista  a  previsão  de
sanção  específica  em  caso  de  seu  descumprimento.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  nº
1.23.003.000042/2014-74, Voto 7309, Sessão nº 610, 31/10/2014) 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

617. Processo: 1.23.000.000710/2015-74 Voto: 3609/2015 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). Deixar de efetuar inscrição no Cadastro
Técnico Federal - CTF (Lei nº 6.938/81, art. 17, inc. II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, inc. IV). 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 80). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

618. Processo: 1.23.000.000715/2015-05 Voto: 3998/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  tipificado  no  art.  29,  inc.  III,  da  Lei  nº  9.605/98.
Transportar um curió não anilhado, sem autorização do órgão ambiental competente. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Auto de Infração lavrado em 12/06/2010. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 



619. Processo: 1.23.000.001469/2014-10 Voto: 4000/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis irregularidades no saque de seguro-defeso, por
pessoa não identificada. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Noticia o denunciante
que entregou seu cartão bancário para pessoa não identificada para que efetuasse o saque de
parcela mensal do seu benefício de seguro-defeso, vez que não tinha recursos para ir a Belém.
Tentativas, sem êxito, de contato telefônico com o suposto autor, por meio do número fornecido
pelo denunciante. Ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

620. Processo: 1.23.000.003002/2014-12 Voto: 3581/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). . Procedimento instaurado a partir
de expediente  noticiando possível  descumprimento de determinação judicial  que por  meio de
ofício determinou à Caixa Econômica Federal a informar valores depositados em determinada
conta. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ofícios recebidos por pessoas diversas da
destinatária. Informações da Gerência Geral da agência de que só teve conhecimento quando
notificada pela Superintendência do Banco acerca do não atendimento aos ofícios. Informações
prestadas mesmo que a destempo. Ausência de indícios do elemento subjetivo (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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

621. Processo: 1.23.002.000414/2013-91 Voto: 3767/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33). Notícia encaminhada
pela Promotoria de Justiça de Santarém/PA, que recebeu denúncia anônima sobre a remessa de
entorpecentes, entre os dias 26 e 30 de agosto de 2013 por meio de uma embarcação de pesca,
entre as cidades de Manaus/AM a Óbidos/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Requisição de diligências preliminares à DPF. De acordo com as diligências realizadas foram
localizados os sujeitos indicados na denúncia anônima, porém, não constatada a ocorrência dos
fatos. Informação da DPF sobre a existência permanente de operação de repressão ao tráfico de
drogas na região, com foco regional e internacional. Ausência de indícios suficientes de provas da
autoria  e  materialidade  do  delito.  Inexistência  de  outras  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

622. Processo: 1.23.002.000493/2005-21 Voto: 3594/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Civil.  Notícia  de  possível  venda  de  terras  públicas  da  União,  nas  proximidades  da
Comunidade Fé em Deus, no Município de Alenquer/PA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Diligências. Relatório de fiscalização realizado por servidores da Procuradoria da Fazenda
Especializada que narra  a  inexistência  de venda de terras nas áreas indicadas.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

623. Processo: 1.23.006.000171/2014-32 Voto: 3524/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art.
2º, I). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos ocorridos no período de 2002 a
2004. Constituição definitiva do crédito tributário em junho de 2007. Pena máxima de 2 (dois) anos
de  detenção.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  inc.  V).  Extinção  da
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

624. Processo: 1.23.007.000067/2015-19 Voto: 3218/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de cópia de sentença proferida em processo judicial  para
apurar suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°), consistente no possível
recebimento irregular de benefícios do Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Não constatação de irregularidades. Inexistência de óbice na conduta da avó que, no
âmbito  da  unidade  familiar,  recebe  o  benefício  assistencial  em  razão  do  netos,  desde  que
preenchidos os requisitos exigidos. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do
arquivamento.

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

625. Processo: 1.25.000.001285/2015-66 Voto: 3593/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de violação de segredo, tendo em vista a disponibilização de
dados  cadastrais  de  pessoas  físicas,  mantido  pelo  Ministério  da  Fazenda.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  Procedimentos  em  curso
(1.17.001.000115/2015-26,  1.15.000.001076/2015-69,  1.17.000.001241/2015-16,
1.22.000.000932/2015-24),  no âmbito  do MPF,  que apuram 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

626. Processo: 1.25.003.000340/2015-71 Voto: 3668/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Representação Fiscal para Fins
Penais  (Processo  RFFP  nº  11965.730819/2013-46).  Importação  irregular  de  mercadorias
estrangeiras  sem o  pagamento  do  imposto  devido  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Requisição  de
instauração de Inquérito Policial. Devolução dos documentos pela DPF em razão da existência do
Inquérito Policial  nº  0849/2014  DPF/FIG/PR, já instaurado para 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

627. Processo: 1.25.005.000165/2015-00 Voto: 3974/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Existência de Inquérito Policial em curso (0731/2014) 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

628. Processo: 1.25.006.000144/2015-76 Voto: 3862/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Possíveis  crimes tipificados nos artigos  241-A e 241-B da  Lei  Lei  8.069/90.
Encaminhamento ao MPF pela empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda de listagens de
comunicações (reports) feitas ao NCMEC  National Center for Missing and Exploited Children no
ano de 2014, contendo dados de disponibilização na internet de fotografias e vídeos contendo
pornografia infantil, pela rede social Facebook. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Existência do Inquérito Policial nº 0030/2015-4  DPF/MGA/PR (EPROC Nº 5000923-
07.2015.404.7003), instaurado para 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

629. Processo: 1.25.009.000015/2015-58 Voto: 3523/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  a  partir  de  expediente  noticiando  possível
descumprimento  de  decisão  judicial  por  instituição  financeira,  referente  à  transferência  de
montante correspondente à diferença entre o valor do bem e o saldo devedor de contratos de
financiamento. O não atendimento imediato da ordem judicial ocorreu por equívoco da instituição
bancária que, ao endereçar a sua petição com as informações pertinentes, apresentou-a no 2º
Ofício Distribuidor Cível de Curitiba, quando deveria ter sido protocolada no Distribuidor da Justiça
do Trabalho.  Ausência  de indícios do elemento subjetivo (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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

630. Processo: 1.26.000.000819/2015-08 Voto: 3472/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Representante legal de sociedade



empresária que deixou de apresentar notas fiscais e Livro de Movimentação de Combustíveis
LMC, após notificado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  ANP..
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infração administrativa prevista no art. 3º, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

631. Processo: 1.27.001.000182/2015-02 Voto: 3516/2015 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  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no  período  compreendido  entre  março/2003  a  junho/2004,  após  a  morte  da
segurada  ocorrida  em 13/03/2003,  com prejuízo  total  atualizado  em outubro  de  2012 de  R$
5.933,32.  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.  Segurado  que  não
possuía procurador ou representante legal cadastrado. Ausência de renovação de senha bancária
no período dos saques. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor (transcurso
de mais de 10 anos). Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

632. Processo: 1.27.001.000191/2015-95 Voto: 3471/2015 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 7 (sete) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 11/07/2005. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

633. Processo: 1.27.001.000207/2015-60 Voto: 3473/2015 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 6 (seis) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 09/11/2005. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 



634. Processo: 1.27.001.000209/2015-59 Voto: 3470/2015 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 5 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 02/07/2010. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

635. Processo: 1.27.001.000232/2015-43 Voto: 3474/2015 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  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no  período  compreendido  entre  abril/2005  e  fevereiro/2008,  após  a  morte  da
segurada  ocorrida  em 14/03/2005,  com prejuízo  total  atualizado  em outubro  de  2012 de  R$
16.676,27. Diligências. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado
que não possuía procurador ou representante legal cadastrado. Lapso temporal que impossibilita
a identificação do recebedor (transcurso de mais de 05 anos). Ausência de indícios de autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual . 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

636. Processo: 1.27.002.000214/2015-51 Voto: 3710/2015 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  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, no período de 31/08/2006 a 04/04/2007, após a morte da segurada ocorrida em
11/08/2006, com prejuízo total atualizado em outubro/2012 de R$ 3.387,67. Benefício recebido
mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.  Segurado  que  não  possuía  procurador  ou
representante  legal  cadastrado.  Ausência  de  renovação  de  senha  bancária  no  período  dos
saques. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor (transcurso de mais de 07
anos).  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

637. Processo: 1.27.002.000216/2015-41 Voto: 3704/2015 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  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, no período de 01/05/2005 a 31/08/2005, após a morte da segurada ocorrida em
18/05/2005, com prejuízo total atualizado em dezembro/2012 de R$ 1.741,46. Benefício recebido



mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.  Segurado  que  não  possuía  procurador  ou
representante  legal  cadastrado.  Ausência  de  renovação  de  senha  bancária  no  período  dos
saques. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor (transcurso de mais de 09
anos).  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

638. Processo: 1.27.002.000249/2015-91 Voto: 3679/2015 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 4 (quatro) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 25/09/2006. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

639. Processo: 1.27.002.000256/2015-92 Voto: 3703/2015 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  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, no período compreendido entre maio e outubro/2006, após a morte da segurada
ocorrida em 21/05/2006, com prejuízo total atualizado em maio de 2013 de R$ 3.316,56. Benefício
recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.  Procurador  ou  representante  legal
cadastrado não localizado. Ausência de renovação de senha bancária no período dos saques.
Lapso temporal que impossibilita a identificação de possível recebedor (transcurso de mais de 09
anos).  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

640. Processo: 1.27.002.000266/2015-28 Voto: 3701/2015 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  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no  período  compreendido  entre  outubro/2003  a  abril/2004,  após  a  morte  da
segurada ocorrida em 06/10/2003, com prejuízo total  atualizado em setembro de 2012 de R$
2.607,81.  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.  Segurado  que  não
possuía procurador ou representante legal cadastrado. Ausência de renovação de senha bancária
no período dos saques. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor (transcurso
de mais de 10 anos). Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 



641. Processo: 1.27.002.000277/2015-16 Voto: 3678/2015 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 5 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 07/04/2003. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

642. Processo: 1.27.002.000279/2015-05 Voto: 3677/2015 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 6 (seis) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 27/06/2003. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

643. Processo: 1.27.002.000283/2015-65 Voto: 3676/2015 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 5 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 08/04/2004. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

644. Processo: 1.28.000.000162/2015-04 Voto: 3554/2015 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 



645. Processo: 1.28.000.000202/2015-18 Voto: 3555/2015 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

646. Processo: 1.28.000.000627/2015-19 Voto: 3680/2015 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

647. Processo: 1.28.000.000785/2015-79 Voto: 3752/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  praticado  por  empresa,  em  razão  de  não  ter
apresentado  relatório  anual  de  atividade,  relativo  aos  exercícios  de  2005/2004  a  2012/2011.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza administrativa (Decreto
nº 6.514/2008, art. 81; Lei nº 6.938/81, art. 17-C, § 1º) para a qual, inclusive, já foi cominada multa
no  montante  total  de  R$  3.600,00  (três  mil  e  seiscentos  reais).  Atipicidade  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

648. Processo: 1.28.000.002140/2014-90 Voto: 3556/2015 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 



649. Processo: 1.28.200.000016/2012-71 Voto: 3669/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Civil. Representação formulada perante o MPF mediante termo de declaração. Denúncia
da prática de possível crime ambiental mediante o descarte de lixo no rio Seridó, no município de
Caicó/RN  por  pessoa  determinada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Declarações prestadas pelo denunciante e denunciada. Informações prestadas pelo
IBAMA. Informação Técnica de vistoria realizada pelo IDEMA. Inexistência de comprovação dos
fatos relatados pelo denunciante.  Infração penal não caracterizada. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

650. Processo: 1.29.000.000059/2015-19 Voto: 3697/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342).
ARQUIVAMENTO FUNDADO NA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO JURÍDICA, EM FACE DA
ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO EM QUE PRESTADAS AS DECLARAÇÕES. RECURSO DO
INTERESSADO.  AUSÊNCIA  DE  POTENCIALIDADE  LESIVA.  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir  de representação noticiando possível
crime de falso testemunho (CP, art.  342),  atribuído a depoentes em Processo Disciplinar  que
apurava suposta prática de discriminação e incitação a preconceito de raça, cor e etnia, por parte
do ora representante. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, vez que
os depoimentos não tiveram repercussão jurídica, já que o procedimento em que proferidos foi
anulado. 3. Recurso do interessado. 4. Conforme entendimento desta Câmara Criminal, para a
configuração do crime de falso testemunho é necessária a existência de potencialidade lesiva nas
declarações prestadas pelas testemunhas, o que não se verificou no presente caso, vez que os
depoimentos  não  influenciaram  em  qualquer  decisão  em  desfavor  do  interessado.  5.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

651. Processo: 1.29.003.000234/2015-48 Voto: 3758/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  policial.  Crime  de  furto  qualificado  (CP,  art.  155,  §  4°,  I).  Notícia  da  ocorrência  de
subtração de 6 (seis) notebooks pertencentes ao IBGE, por indivíduo não identificado. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Do apuratório constatou-se que a agência não possuí
sistemas de câmeras.  Perícias  técnicas  realizadas e informação testemunhal  não  ofereceram
elementos  suficientes  que  possibilitasse  a  identificação  do  meliante.  Ausência  de  indícios  de
autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação
do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

652. Processo: 1.30.001.001217/2015-27 Voto: 3897/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de suposta prática do crime de sonegação de autos (art. 356 do Código



Penal). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Autos que haviam sido
retirados  com carga  pela  parte  autora  e  que  inesperadamente  apareceram no  cartório,  com
registro de devolução, aparentemente sem o conhecimento do autor. Inexistência de retenção
dolosa por parte do advogado. Ausência de indícios de autoria e de materialidade suficientes para
o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

653. Processo: 1.30.001.002017/2015-91 Voto: 3635/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental  em  virtude  do  investigado  ter  apresentado  informações
enganosas  no  sistema  oficial  de  controle  SISPASS   Sistema  de  Cadastro  de  Criadores
Amadoristas de Passeriformes, do 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 (art. 82 do Decreto nº 6.514/08).
Inexistência  de  elementos  no  sentido  de  que  o  cadastro  no  referido  sistema  caracterizaria
relevante interesse ambiental, na forma do art. 68 da Lei nº 9.605/98. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

654. Processo: 1.30.002.000076/2015-15 Voto: 3979/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada pela internet à Sala de Atendimento ao Cidadão do
MPF. Consulta realizada sobre a possibilidade da existência de fraude ante o recebimento de
ligação telefônica sem identificação do interlocutor que conhecia a identidade da representante.
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Mera  consulta  sem  apresentação  de
elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva. Ausência de infração penal a ser apurada.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

655. Processo: 1.30.005.000177/2015-66 Voto: 3596/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de  possível  fraude  visando  o  recebimento  de  pensão  indevida,
perpetrada  por  pessoa  absolutamente  incapaz,  representada  por  curadora  legal,  vez  que,
segundo  apurado,  a  autora  já  havia  recebido  os  valores  pleiteados,  pagos  na  integralidade,
anteriormente, à sua curadora legal e mãe, já falecida desde 2012). A investigada não recebeu em
nome próprio a parcela dos valores que lhe era devida, o que a levou a buscá-los em juízo.
Ausência de indícios da obtenção de vantagem ilícita pela investigada. Atipicidade da conduta.
Homologação do Arquivamento.

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



656. Processo: 1.30.006.000018/2015-51 Voto: 3355/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de domicílio (CP, art. 150). Ocorrência registrada pela
vigilância da tentativa de violação ao prédio da PRM de Nova Friburgo/RJ, mediante escalada ao
muro,  no  período  noturno.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Impossibilidade de determinar a identidade do invasor devido a inadequada iluminação do local.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

657. Processo: 1.30.006.000309/2014-69 Voto: 3348/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsificação de documento público (CP,
art. 297, §§ 3º e 4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação
da Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Nova Friburgo/RJ de que, realizada fiscalização
nas  empresas  investigadas,  não  foi  verificada  a  existência  de  ilícitos.  Infração  penal  não
caracterizada. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

658. Processo: 1.30.020.000062/2014-01 Voto: 3452/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Relatório  de  fiscalização  do  ICMBio  e  Auto  de  Infração
lavrado  em  face  de  entidade  empresarial  que  teria  realizado  extração  mineral  em  área  de
preservação ambiental sem autorização do Órgão Ambiental.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Aproveitamento  pela  investigada  de  parte  de  um estoque  de
sedimentos e fragmentos de rocha depositados no local. Atividade que não envolveu pesquisa,
lavra ou exploração de qualquer modalidade de recurso mineral. Infração penal não caracterizada.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

659. Processo: 1.30.020.000094/2015-89 Voto: 3580/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental  em  virtude  do  investigado  ter  apresentado  informações
enganosas  no  sistema  oficial  de  controle  SISPASS   Sistema  de  Cadastro  de  Criadores
Amadoristas de Passeriformes. 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 (art. 82 do Decreto nº 6.514/08). Inexistência
de elementos no sentido de que o cadastro no referido sistema caracterizaria relevante interesse
ambiental, na forma do art. 68 da Lei nº 9.605/98. Precedentes da 2ª CCR. Falta de justa causa
para a persecução. Homologação do arquivamento.

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



arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

660. Processo: 1.30.020.000273/2014-35 Voto: 3517/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível atividade de corte irregular
de árvores no interior da Reserva Biológica Poço das Antas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Constatou-se que a poda de galhos das árvores, sem supressão
total da copa mediante corte do tronco, constitui prática comum adotada pelas concessionárias de
energia elétrica, sendo certo que tal prática deve ser comunicada previamente ao órgão gestor
das unidades de conservação, o que não ocorreu no caso em tela. Mera infração administrativa.
Atipicidade  da  conduta.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  de
arquivamento.

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

661. Processo: 1.31.000.000182/2015-81 Voto: 3414/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
ordem judicial por Diretor do DENATRAN, nos autos da ação nº 00000029-87.2011.5.14.0151, em
trâmite na Vara do Trabalho de Buritis/RO que determinou a indisponibilidade de bens e direitos
dos devedores/executados. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Diligências. O
DENATRAN apresentou documentos que comprovam o cumprimento da determinação judicial no
tempo devido.  Infração penal não caracterizada. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

662. Processo: 1.32.000.000235/2015-27 Voto: 4102/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a Ação Penal nº 0045.13.000166-7, que
tramitou na Comarca de Pacaraima/RR e culminou com a realização de Tribunal do Júri de forma
itinerante na Comunidade Indígena do Maturuca, para o julgamento de crime de homicídio, tendo
como autores  e  vítima  integrantes  das  etnias  Macuxi  e  Patamona,  respectivamente.  Após  a
concretização do ato judicial,  que absolveu um dos réus,  a liderança da região efetuou novo
julgamento,  conforme  suas  tradições.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Ausência de providências a serem adotadas. Perda do objeto deste 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

663. Processo: 1.32.000.000252/2015-64 Voto: 3541/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de invasão de terras da União (Lei 4.947/66, art. 20). Notícia da
invasão  e  ocupação  irregular  de  aproximadamente  20.000  hectares  de  terras  públicas,
pertencentes à União. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência da ação
penal  nº  4519-43.2012.4.01.4200,  em  trâmite  na  Seção  Judiciária  de  Roraima,  instaurada



mediante denúncia do MPF para 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

664. Processo: 1.33.000.004331/2009-69 Voto: 3840/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art. 1º, I a IV). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A Receita Federal informou que o
processo  fiscal  encontra-se  pendente  de  julgamento  de  recurso  voluntário  interposto  pelo
contribuinte na esfera administrativa. Recurso em trâmite no CARF. Na pendência de decisão
definitiva sobre o recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do crédito. Natureza
material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Após  o  trânsito  em  julgado  na  esfera
administrativa, por imposição legal, a Autoridade Fiscal poderá vir a oferecer representação fiscal
para fins penais ao MPF. Ausência de justa causa no momento 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

665. Processo: 1.34.001.001212/2015-55 Voto: 3328/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Carta  denúncia  encaminhada  à  Polícia  Federal  que  solicita  investigação  e
combate à venda de drogas ilícitas em vias públicas de bairros da Zona Sul e adjacências do
Estado  de  São  Paulo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Declarações prestadas pelo  denunciante  que não apresentou informações detalhadas ou que
confirmassem a veracidade dos fatos  narrados.  Ausência  de indícios  suficientes  de autoria  e
materialidade  do  delito.  Inexistência  de  outras  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

666. Processo: 1.34.001.002402/2015-90 Voto: 3582/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Notícia  de comentários de cunho preconceituoso  e de incitação  ao ódio  e  à  violência  contra
membros do MST por usuário da rede social Facebook. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Existência  da Notícia  de Fato  nº  1.34.008.000112/2015-41,  instaurada pela  PRM
Piracicaba, na qual houve declínio de atribuição ao MPE 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

667. Processo: 1.34.001.002489/2015-03 Voto: 3595/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão,
acerca de possível apologia a crime, tendo em vista o conteúdo de matéria publicada em jornal,
supostamente atentatória ao Estado Democrático de Direito. Revisão de arquivamento (LC 75/93,



art.  62,  IV).  Conteúdo que se insere no exercício  da liberdade de expressão, obedecendo os
ditames  constitucionais  insculpidos  na  Constituição  Federal  de  1988  (livre  manifestação  do
pensamento  e  que  todos  podem  reunir-se  pacificamente,  sem  armas,  em  locais  abertos  ao
público). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

668. Processo: 1.34.003.000070/2015-99 Voto: 3417/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime tipificado  no  artigo  20,  §  1º  da  Lei  7.716/89.  Representação
formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Notícia da publicação em página
de comunidade do facebook na internet e compartilhada por usuário, em que mostra o mapa dos
estados da região Sul do Brasil com uma cruz suástica, com o título Tripé Nazi-Fascista do Brasil.
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Possibilidade  da  internacionalidade  da
conduta.  Competência  da  Justiça  Federal.  Tipo  penal  que  exige  um  elemento  subjetivo,
consubstanciado na finalidade de divulgação do nazismo. Ausência de finalidade de apologia ou
divulgação do movimento nazista. Apenas rotulação crítica dos Estados do Sul do País. Fato que
não  constitui  infração  penal.  Atipicidade  da  conduta  descrita.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

669. Processo: 1.34.006.000195/2015-99 Voto: 3468/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  artigo  334).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Apreensão de 14 (quatorze) maços de cigarros de
origem estrangeira, avaliados em R$ 56,00. Ausência de reiteração criminosa por parte do agente.
A natureza do produto introduzido clandestinamente no país impõe maior rigor na adoção do
princípio da insignificância, graças ao seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido
controle em sua comercialização no território nacional. Todavia, a pequena quantidade de cigarros
apreendidos, que se encontra abaixo do patamar estabelecido por este Colegiado (40 maços ou 4
pacotes),  atrai  a  aplicação,  excepcional,  do  princípio  da  insignificância.  Arquivamento.
Homologação do arquivamento.

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

670. Processo: 1.34.010.000834/2014-76 Voto: 3597/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Operação conjunta entre diversos órgãos de fiscalização por iniciativa do MPF
com  o  fim  de  instruir  inquérito  civil  e  visando  apurar  possível  crime  de  mineração  irregular.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fiscalização realizada no dia 28.05.2014. Não
foram constatadas irregularidades nas atividades de extração de areia pela investigada. Empresa
fiscalizada que detinha títulos autorizativos para lavra de areia perante o DNPM. Ausência de
atividades de extração mineral  fora  das áreas autorizadas.  Ausência  de infração  penal  a  ser
apurada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

671. Processo: 1.34.011.000287/2015-08 Voto: 3904/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação que noticia possível crime contra a ordem
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. A
Receita  Federal  informou  que,  atendendo  aos  critérios  de  relevância  e  oportunidade,  os
contribuintes serão incluídos em programa de fiscalização. Natureza material do delito. Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição legal,
a Autoridade Fiscal poderá vir a oferecer representação fiscal para fins penais ao MPF. Ausência
de justa causa no momento 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

672. Processo: 1.34.016.000163/2015-74 Voto: 3639/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Digi-denúncia. Notícia da divulgação de site em comercial de rede de televisão,
que estaria disponível para que civis denunciassem casos de corrupção envolvendo funcionários
públicos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inexistência de fato que descreva ilícito
penal. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

673. Processo: 1.34.022.000068/2015-91 Voto: 3558/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Resposta a Ofício expedido para instruir os autos nº 0003003.66.2013.403.6117
(IPL nº 0251/2013-4). Juntada de cópias aos autos respectivos. Instauração indevida da Notícia de
Fato.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de infração  penal  a  ser
apurada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

674. Processo: 1.35.000.002137/2014-31 Voto: 3439/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra o registro de marca (Lei nº 9.279/96, art. 189), consistente
no uso indevido de marca de empresa de fast-food. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Ausência de indício da ocorrência de infração penal, vez que a empresa investigada é a
representante  da  marca  da  rede  de  lanchonetes  na  América  Latina,  possuindo  outorga  para
administrar as franquias. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 



675. Processo: 1.36.000.000571/2013-69 Voto: 3899/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Apuração de suposta contratação irregular de prestadores
de serviços por salão de beleza. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Existência  de  contratos  de  locação  de  espaço  para  o  uso  das  instalações  da  empresa  por
profissionais  autônomos  (cabeleireira,  manicure,  maquiadora),  que  não  configuram  vínculo
trabalhista. Inexistência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

676. Processo: 1.36.000.001193/2014-11 Voto: 3637/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  eleitoral  (Lei  nº  9.504/97,  art.  39,  §  5º,  III).  Envio  de  mensagens
instantâneas  SMS  aos eleitores, por candidatos ao cargo de deputado estadual, no dia do pleito
eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de Inquérito Policial em
curso  (514/2014)  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

677. Processo: 1.36.001.000129/2015-94 Voto: 3750/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de ofício da Empresa Brasileira  de Correiros e Telégrafos
EBCT,  noticiando  a  tentativa  de  arrombamento  da  agência  de  Araguatins.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consta dos autos que o mesmo fato já foi comunicado à
autoridade policial competente. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. 

Outras deliberações(Arquivamento)

678. Processo: 1.23.000.002312/2014-10 Voto: 4011/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposto crime de denunciação caluniosa (CP,  art.  339).
Representação encaminhada pela Superintendência do IBAMA/PA em face de representantes do
Sindicato dos Produtores Florestais e Reflorestadores do Estado do Pará - SINDIFLORESTA que
teriam representado criminalmente à Polícia Federal,  servidores do IBAMA, por descumprirem
ordem judicial para o desbloqueio no sistema DOF, assim como, teriam efetuado a lavratura de
auto de infração de empresas sem observância das formalidades legais. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência. Informações da Polícia Federal. Inquérito Policial nº 459/2014
instaurado para 'apurar possível ocorrência do delito previsto no artigo 4º, h, da Lei 4.898/65,
tendo em vista o não desbloqueio no sistema DOF por parte de servidores do IBAMA'. Fatos sob
investigação policial. Possibilidade do reconhecimento da denúncia caluniosa somente após o fim
das  investigações.  Precedente  STJ  (EDcl  no  HC  16.153/RJ,  Rel.  Ministro  HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 15/12/2003,  p.  401).  Ausência  de
indícios mínimos que os representados tenham agido dolosamente. Precedente do STF (RHC
85023,  Relator(a):  Min.  Joaquim  Barbosa,  Segunda  Turma,  julgado  em 08/05/2007,  DJe-018



Divulg  31-01-2008  Public  01-02-2008  Ement  Vol-02305-02  PP-00355  RTJ  Vol-00204-01  PP-
00278).  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento,  sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Pedido de vista realizado por José Bonifácio Borges de Andrada.

679. Processo: 1.30.001.004909/2014-46 Voto: 4108/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Análise conjunta de 14 notícias de fato instauradas para apurar a possível prática
do crime previsto  no art.  20,  §2º,  da Lei  n°  7.716/89.  Supostos comentários preconceituosos
contra  nordestinos,  em razão do resultado das eleições presidenciais  de 2014.  Promoção de
arquivamento que se recebe como declínio de atribuições (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 se dado por via da rede mundial de computadores, não atrai,
por si só, a competência da Justiça Federal.  Transnacionalidade da conduta não evidenciada.
Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

680. Processo: 1.30.001.007017/2013-16 Voto: 3458/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  anônima  que  noticia  suposto  casamento  fictício  entre  brasileiro  e
francesa que teria ingressado ilegalmente no Brasil. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  IV).  Diligências.  Constatou-se que  a estrangeira  possui  inscrição no Cadastro  de Pessoa
Físicas  CPF, portanto encontra-se em situação regular no país, e o processo de habilitação para
casamento  não  possui  indícios  de  irregularidades.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime.
Homologação do arquivamento.

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

Por estar conforme, eu, (Daniele Flávia Oliveira, Assessora Administrativa da 2ª Câmara),
lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada pelos membros presentes.

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2ª Titular

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

1º Suplente

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2º Suplente

BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Suplente




