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

ATA DA SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DE
SETEMBRO DE 2015

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-AND-0000235-39.2015.4.03.6137-
INQ

Voto: 5984/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 37ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ANDRADINA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  A  importação  de  3.940  (três  mil  e
novecentos e quarenta) 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.
2.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da
persecução penal.

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

002. Processo: JFA/TO-0002715-23.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 5954/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, incisos I, II e V) contra
agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Imagens captadas pelo circuito interno da agência não permitiram a identificação dos
criminosos  em  razão  da  sua  baixa  qualidade.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

003. Processo: JF/CE-0005248-90.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 5534/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI
Nº  10.522/2002.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. 2. Revisão
de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). 3. No caso, não há notícia acerca de
reiteração de conduta pelo investigado, as mercadorias apreendidas não são proibidas,  foram
avaliadas em R$ 9.520,00 e os tributos não recolhidos somam R$ 4.760,00, situação que autoriza
a incidência do princípio da insignificância à hipótese destes autos. 4. Inexpressiva ofensa ao bem
jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais)  previsto  no  art.  20,  caput,  da  Lei  nº  10.522/2002,  alterado  pela  Lei  nº  11.033/2004.
Precedentes:  STJ,  AgRg no REsp 1407962/PR,  Rel.  Min.  Marilza  Maynard (Desembargadora
convocada do TJ/SE),  Sexta  Turma,  DJe  04/08/2014;  AgRg no  REsp 1428637/RS,  Rel.  Min.
Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 17/06/2014; STF, HC 112772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 24/09/2012; HC 96307, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j DJe-232
11/12/2009. 5. Insistência no arquivamento.

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

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

Voto: 55/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: VOTO-VISTA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART.
171,  §  3º).  RETORNO  VOLUNTÁRIO  AO  TRABALHO  CONCOMITANTEMENTE  AO
RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
62,  IV.  ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NO CASO.  ARQUIVAMENTO. 1.  Trata-se  de
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código
Penal,  em decorrência  do exercício  de atividade  remunerada  na Prefeitura  Municipal  de São
Gonçalo do Amarante/CE concomitantemente ao recebimento de aposentadoria por invalidez por
parte  do  segurado  ora  investigado.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, sob o argumento de que o exercício de outra atividade remunerada não
justificaria a exclusão do benefício de auxílio-doença, sendo compreensível o exercício de outra
atividade pelo beneficiário para prover a própria subsistência. 3. O MM. Juiz da 11ª Vara Federal
do Ceará discordou do arquivamento em virtude de fortes indícios de que o investigado obteve
vantagem indevida 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. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62,
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IV,  da  LC  nº  75/93.  5.  O  retorno  do  investigado  ao  exercício  de  atividade  remunerada
concomitantemente  com a  percepção  do  referido  benefício  previdenciário  revela  sobretudo  o
possível estado de miserabilidade do investigado que, apesar de doente, resolveu trabalhar em
prejuízo  à própria  saúde,  para obter  indispensável  complementação de renda.  6.  Além disso,
consta que as atividades do investigado foram sempre comunicadas ao INSS, que recebia as
informações  do  vínculo  mantido  pelo  investigado  com  o  município  de  São  Gonçalo,  o  que
evidencia  a  boa-fé  e  afasta  o  dolo  de  fraudar  a  autarquia  previdenciária  necessário  à
caracterização do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). 7. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  relator,  Dr.  José  Adonis  Callou  de  Araújo  Sá  retificou,
oralmente, o voto n° 3851/2015, proferido na Sessão 622, de 22/06/2015, aderindo, integralmente
ao voto-vista n° 55/2015 do revisor, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. O colegiado deliberou,
por unanimidade, pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do revisor. Participou
da votação Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

005. Processo: JF-SAN-0005364-61.2014.4.03.6104-
INQ

Voto: 6213/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV DA LC N. 75/93.
ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171  §  3º).  NATUREZA  JURÍDICA.  CRIME
PERMANENTE.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Inquérito policial. Crime de estelionato previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do
Código Penal, consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário, obtido por fraude,
mediante a apresentação de documentos falsos, conduta atribuída ao próprio titular do benefício.
2.  O  il.  Procurador  da  República,  considerando  tratar-se  de  crime  de  natureza  instantânea,
promoveu o arquivamento por entender extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão  punitiva  estatal,  nos  termos  dos  artigos  107,  IV  c/c  109,  III  do  Código  Penal.
Discordância da Juíza Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC n. 75/93. 3. No
crime de estelionato previdenciário cometido pelo beneficiário/réu, o crime é permanente, cuja
consumação se protrai no tempo e o prazo prescricional somente tem sua contagem iniciada após
a cessação do recebimento do benefício. Precedentes: STF  HC 121390, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira  Turma,  Dje  13/03/2015;  HC  117470,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Segunda  Turma,  Dje
23/10/2013; HC 99112, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01/07/2010; HC 104880,
Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Dje 22/10/2010; STJ  AgRg no AREsp 407.706/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/06/2015; REsp 1380672/SC, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 06/04/2015. 4. No caso, os saques indevidos ocorreram
no período  compreendido  entre  30/08/1999 e 01/10/2009,  tendo  como termo inicial  do prazo
prescricional a data do último pagamento do benefício indevido. 5. Dessa forma, tendo em vista
que a pena máxima abstratamente cominada ao crime em questão  art. 171 § 3º do CP  é de seis
anos e oito meses de reclusão, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, conforme a regra do
artigo  109,  III  do  Código  Penal,  não  atingido.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

006. Processo: JF/SP-0000855-20.2015.4.03.6115-
INQ

Voto: 6066/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART.
19).  CPP,  ART.  28  C/C  LC  N.º  75/93,  ART.  62,  IV.  USO  DE  MEIO  FRAUDULENTO  PARA
OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE SE
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SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente na obtenção
fraudulenta  de  financiamentos  para  aquisição  de  veículo.  2.  O  il.  Procurador  da  República
oficiante promoveu o declínio de suas atribuições,  considerando que a conduta narrada pode
caracterizar, em tese, o crime do art. 171 do CP, por entender que a conduta não teria o condão
de lesar o sistema financeiro nacional. Discordância do Juiz Federal. Autos remetidos à 2ª CCR,
nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 3. No caso em exame, verifica-se que
houve  a  obtenção  de  financiamento  propriamente  dito,  haja  vista  a  previsão  contratual  da
destinação específica para o dinheiro, qual seja, a aquisição de um veículo. 4. Nessas condições,
definida a modalidade da operação realizada  financiamento  e diante do quadro fático delineado
nos autos, a conduta em tela se ajusta fielmente ao crime do art. 19 da Lei n. 7.492/1986, o qual
deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, nos termos do art. 26 da Lei n. 7.492/1986.
Precedentes  do  STJ:  CC  122.257/SP,  Rel.  Ministra  Alderita  Ramos  de  Oliveira,  DJE  de
12/12/2012; CC 140.381/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, julgado em
24/06/2015  e  CC  114.030/SP,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  3ª  Seção,  julgado  em
26/3/2014.  5.  Não homologação do declínio  de  atribuições.  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 atribuições, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

007. Processo: JF/SP-0006575-61.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6250/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. RECEBIMENTO INDEVIDO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171 § 3º). PRESCRIÇÃO.
IDOSO. ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial. Crime de estelionato previdenciário, tipificado no
art. 171 § 3º do Código Penal. Suposto recebimento indevido de benefício previdenciário, obtido
mediante fraude, no período compreendido entre 12/12/2006 e 04/03/2008. 2. O Procurador da
República promoveu o arquivamento com fundamento na atipicidade da conduta. Discordância do
Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC n. 75/93. 3. O arquivamento no
atual  estágio  da  persecução  criminal  é  admitido  quando  demonstrada  de  forma  inequívoca,
segura e convincente causa extintiva da punibilidade ou excludente da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade. Nesse sentido é o Enunciado nº 21 desta 2ª Câmara. 4. No caso dos autos, a pena
máxima abstratamente cominada ao crime em questão  art. 171, § 3º, do CP  é de seis anos e oito
meses de reclusão, sendo o prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme a regra do artigo
109, III do Código Penal. 5. Ocorre que a investigada nasceu em 24/01/1940, e portanto, possui
mais de 70 anos de idade, situação em que o prazo prescricional é reduzido à metade, nos exatos
termos do artigo 115 do Código Penal.  6.  Assim, impõe-se o  reconhecimento da extinção da
punibilidade (CP, art. 107) pela efetiva prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, II c/c
art. 115), tendo em vista já ultrapassado mais de 6 (seis) anos da data do último recebimento
indevido. 7. Insistência no arquivamento.

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

008. Processo: JF/SP-0009516-81.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6057/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  REVISÃO  DE
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ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI
Nº  10.522/2002.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal. 2. Revisão
de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV). 3. No caso, não há notícia acerca de
reiteração de conduta pelo investigado, as mercadorias apreendidas não são proibidas,  foram
avaliadas em R$ 7.920,90 e os tributos não recolhidos somam R$ 3.960,45, situação que autoriza
a incidência do princípio da insignificância à hipótese destes autos. 4. Inexpressiva ofensa ao bem
jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais)  previsto  no  art.  20,  caput,  da  Lei  nº  10.522/2002,  alterado  pela  Lei  nº  11.033/2004.
Precedentes:  STJ,  AgRg no REsp 1407962/PR,  Rel.  Min.  Marilza  Maynard (Desembargadora
convocada do TJ/SE),  Sexta  Turma,  DJe  04/08/2014;  AgRg no  REsp 1428637/RS,  Rel.  Min.
Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 17/06/2014; STF, HC 112772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 24/09/2012; HC 96307, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, j DJe-232
11/12/2009. 5. Insistência no arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

009. Processo: 1.00.000.013102/2015-24 Voto: 6108/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. SUPOSTOS
CRIMES DE MOEDA FALSA (CP, ARTS. 289, §1º) E FURTO QUALIFICADO (CP, ARTS. 155,
§4º). PROMOÇÃO DE DECLÍNIO QUANTO AO CRIME DE FURTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ.
EXISTÊNCIA DE CONEXÃO INTERSUBJETIVA POR SIMULTANEIDADE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1.  Trata-se  de  Procedimento  Administrativo
instaurado no bojo da ação penal que imputa aos réus os crimes de uso de moeda falsa (art. 289,
§1º, CP) e furto qualificado (art. 155, §4º, CP). 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu
o declínio de atribuições ao Juízo Estadual em relação ao crime de furto qualificado (art. 155, §4º,
CP). Discordância do Juiz Federal. 3. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, com fundamento
nos arts. 28 do CPP c/c 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No caso em exame, os elementos coligidos aos
autos revelaram que um dos agentes buscava introduzir nota falsa em circulação no comércio
enquanto o outro teria realizado subtração dos aparelhos celulares dos comerciantes. Assim, resta
evidente que as condutas foram praticadas no mesmo lugar e tempo, mediante ajuste prévio entre
os réus. 5. Segundo, o artigo 76, I, do CPP, a competência será determinada pela conexão se,
ocorrendo  duas  ou  mais  infrações,  houverem  sido  praticadas,  ao  mesmo  tempo,  por  várias
pessoas  reunidas.  Dessa  forma,  considerando  a  súmula  122  do  STJ  e  a  demonstração  da
existência de conexão intersubjetiva por simultaneidade, o crime de furto qualificado deve ser
processado na Justiça Federal. 6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

010. Processo: 1.22.001.000267/2015-69 Voto: 5359/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A HONRA DA PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROMOÇÃO
DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (ENUNCIADO Nº 32

5



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

2ª  CCR).  DESCABIMENTO.  NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DO MINISTRO DA JUSTIÇA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E REMESSA DOS AUTOS AO MINISTRO DA JUSTIÇA. 1.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime contra a honra da Presidente da
República, consistente na exposição de adesivos ofensivos a sua imagem em veículos. 2. O il.
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  ao  Ministério  Público  Estadual.  3.
Conforme interpretação conjugada dos artigos 141, I, e 145, parágrafo único, do Código Penal, os
crimes cometidos  contra  a  honra  de  Presidente  da  República  somente  se  procede mediante
requisição do Ministro da Justiça. 4. Não homologação de declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual e remessa dos autos ao Ministro da Justiça, para as providências que entender
cabíveis.

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

011. Processo: 1.16.000.001852/2015-93 Voto: 6113/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A HONRA DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DO MINISTRO DA
JUSTIÇA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E  REMESSA  DOS  AUTOS  AO
MINISTRO DA JUSTIÇA. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime
contra a honra da Presidente da República, consistente na exposição de adesivos ofensivos a sua
imagem em veículos. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, sob o
argumento  de  que  por  expressa  disposição  legal  (art.  145,  parágrafo  único,  do  CP)  o  crime
procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, não havendo como se iniciar a devida
persecução penal sem essa formalidade. 3. Com efeito, conforme interpretação conjugada dos
artigos 141, I, e 145, parágrafo único, do Código Penal, os crimes cometidos contra a honra de
Presidente da República somente se procede mediante requisição do Ministro da Justiça, sendo
precipitado o arquivamento neste momento. 4. Não homologação do arquivamento e remessa dos
autos ao Ministro da Justiça, para as providências que entender cabíveis.

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

012. Processo: 1.28.000.000520/2015-71 Voto: 6115/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (LEI nº 9.605/98, ART. 34,
III).  TRANSPORTE  DE  CARANGUEJOS  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  ÓRGÃO  COMPETENTE.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  nº  75/93,  ART.  62-IV).  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência do crime
ambiental, consistente no transporte de 513 (quinhentos e treze) Kg de caranguejo-uçá vivos sem
a devida  aprovação  de  origem ou  autorização  do  órgão  competente.  2.  O  il.  Procurador  da
República promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. A expressiva
quantidade de mercadoria apreendida revela-se incompatível com o princípio da insignificância,
haja  vista  a  significativa  lesão  ao  meio  ambiente.  Precedentes  do  Supremo Tribunal  Federal
(Tribunal Pleno, HC 86249, Relator Min. Carlos Britto, DJ 31-03-2006) e do Superior Tribunal de
Justiça  (HC  38.682/SP,  Rel.  Ministro  Gilson  Dipp,  DJ  07/03/2005).  4.  Não  homologação  do
arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  prosseguir  na
investigação criminal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

013. Processo: SR/DPF/MG-00724/2010-INQ Voto: 5953/2015 Origem: GABPR6-IHC - ISABELA 
DE HOLANDA CAVALCANTI

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  apropriação  indébita.  Suposta  apropriação  de  valores
recebidos por advogado decorrentes de ação previdenciária (CP, art. 168). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Prejuízo suportado, unicamente, por segurado do INSS.
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Carência de
elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

014. Processo: 1.11.000.001361/2013-67 Voto: 5902/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de falsificação de documento público (CP,
art. 297), uso de documento falso (CP, art. 304) e contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º,  III).  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Utilização de falso
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  DANFE perante prefeitura municipal. Informação da
Procuradoria  da  Fazenda  Nacional  no  sentido  da  inexistência  de  constituição  definitiva  dos
débitos,  previdenciários  ou  não.  Pagamento  das  notas  fiscais  não  efetuado.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. "A qualificação do órgão expedidor do documento público é irrelevante para
determinar a competência do Juízo no crime de uso de documento falso, pois o critério a ser
utilizado  para  tanto  define-se  em  razão  da  entidade  ou  do  órgão  ao  qual  foi  apresentada,
porquanto são estes quem efetivamente sofrem os prejuízos em seus bens ou serviços" (STJ, CC
99.105/RS,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  Terceira  Seção,  DJe de 27/02/2009).  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

015. Processo: 1.14.009.000189/2015-02 Voto: 5512/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato entre particulares (CP, art.
171). Declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Sociedade anônima teria induzido a
vítima em erro, mediante uso de título falso, com o objetivo de entabular contrato de arrendamento
de imóvel rural. Prejuízo patrimonial restrito a particulares. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

016. Processo: 1.15.000.001691/2015-75 Voto: 5951/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato cometido entre particulares (CP, art. 171). Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Noticiada, após receber telefonema do
noticiado, teria sido induzida a preencher dados pessoais relativos à sua conta bancária na Caixa
Econômica Federal, com o objetivo de receber um prêmio. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

017. Processo: 1.17.000.000999/2015-29 Voto: 5961/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato cometido contra sociedade limitada (CP, art. 171). Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Elementos probatórios permitem inferir a
presença de softwares de caráter malicioso no computador da vítima, ao passo que a página da
web da Caixa Econômica Federal manteve-se idônea, respeitando-se os critérios de segurança.
Lesão  restrita  a  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

018. Processo: 1.22.001.000232/2015-20 Voto: 5507/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Município  teria
descumprido mandado judicial para entrega de mantimentos a pessoa idosa. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Possível  descumprimento  de  ordem 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

019. Processo: 1.22.009.000183/2015-55 Voto: 5459/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: MATÉRIA: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima. Supostos crimes de

8



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

falsificação de documento público (CP, art. 297) e de documento particular (CP, art. 298), furto
(CP, art. 155) ou receptação (CP, art. 180). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 1)
Possível remessa ilegal de pessoas para o exterior. Fatos relatados de forma resumida, vaga e
genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de
elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal no âmbito das atribuições do
Ministério Público Federal. 2) Os demais fatos ilícitos noticiados estão sujeitos à competência da
Justiça Estadual. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

020. Processo: 1.22.012.000201/2015-40 Voto: 5955/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de  estelionato  (CP,  art.  171),  consistente  no recebimento  do
seguro obrigatório (DPVAT) mediante fraudes em laudos médicos e na falsificação de assinaturas
em formulários e procurações. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Lesão restrita às sociedades seguradoras conveniadas responsáveis pelo pagamento do referido
seguro, conforme a Lei nº 6.194/74 e a Resolução nº 109/2004 do CNPS. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedentes  do  STJ:  CC 47.745/PB,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  3ª  Seção,  julgado  em
09/03/2005;  e  CC  39.801/SP,  Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  3ª  Seção,  julgado  em
13/12/2004. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

021. Processo: 1.22.024.000099/2015-43 Voto: 71/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: VOTO-VISTA.  NOTÍCIA DE  FATO.  CRIMES  DE  FALSIFICAÇÃO  E  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO.  APRESENTAÇÃO  PERANTE  ESCOLA  ESTADUAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Crimes de falsificação e uso de documento
público  (CP,  artigos  297  e  304).  Utilização  de  documentos  inidôneos  (histórico  escolar  e
declaração de vínculo com Universidade Federal), com a finalidade de se candidatar ao cargo de
professora substituta em escola estadual. 2. A il. Procuradora da República oficiante declinou de
sua atribuição em favor  do Ministério  Público Estadual,  aduzindo que  o feito  não compete à
Justiça Federal, uma vez que o crime federal foi exaurido pelo crime estadual. 3. "A qualificação
do órgão expedidor do documento público é irrelevante para determinar a competência do Juízo
no crime de uso de documento falso, pois o critério a ser utilizado para tanto define-se em razão
da entidade ou do órgão ao qual foi apresentada, porquanto são estes quem efetivamente sofrem
os prejuízos em seus bens ou serviços" (STJ, CC 99.105/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira
Seção, DJe de 27/02/2009). 4. Precedentes: STF  RHC 117279, Primeira Turma, DJe 08-11-2013
e STJ  CC 125.901/PB, Terceira Seção, DJe 11/03/2013; CC 94.374/SC, Terceira Seção, DJe
03/08/2009. 5. Homologação do declínio de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, vencido o
relator, Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho.

022. Processo: 1.23.000.000201/2015-41 Voto: 3540/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime ambiental  (Lei  n.  9.605/98,  art.  69-A).  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Prestação de informações falsas ao Sistema de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais - SISFLORA, operacionalizado por órgão
estadual. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Sobre a competência para processar e
julgar  ilícito  penal  ambiental  previsto  na  Lei  9.605/98,  o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou
posicionamento no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar
a competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Precedentes do STF:  ACO 2485,  Rel.  Min.  Dias Toffoli,  DJ  20/08/2015;  ACO 2495,  Rel.  Min.
Roberto  Barroso,  DJ  26/06/2015;  ACO  1962,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJ  21/05/2013.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

023. Processo: 1.23.000.000825/2015-69 Voto: 6116/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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. A
mera existência de competência concorrente para legislar sobre juntas comerciais estabelecida no
art. 24, inc. III, da Constituição não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal. (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 maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencida a  Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou da votação  o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

024. Processo: 1.23.000.001289/2015-19 Voto: 5539/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Supostos crimes de evasão de divisas e remessa ilegal
de dinheiro  ao exterior  (Lei  nº  7.492/86,  art.  22)  praticados por  uma Igreja  e uma Fundação
privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de investigação criminal
com  idêntico  objeto  em  curso.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.  Homologação  do
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arquivamento. 2) Suposto crime de estelionato (CP, art. 171), consistente no desvio de recursos
de fundações privadas. Revisão de declínio (LC nº 75/93, art.  62, IV). Ausência de elementos
mínimos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

025. Processo: 1.23.001.000127/2015-53 Voto: 4665/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 69-A) e de falsidade ideológica
(CP, art. 299). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Prestação de
informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais
SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual. Competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios nas ações administrativas relativas à proteção das paisagens
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas
formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e
VII). Sobre a competência para processar e julgar ilícito penal ambiental previsto na Lei 9.605/98,
o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que não caracteriza interesse
direto e específico da União, a firmar a competência da Justiça Federal, o exercício da atividade
de fiscalização ambiental pelo IBAMA. Precedentes do STF: ACO 2485, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ
20/08/2015; ACO 2495, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/06/2015; ACO 1962, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 21/05/2013. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

026. Processo: 1.23.002.000388/2015-63 Voto: 5931/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes ambientais  (Lei  n.  9.605/98,  arts.  46  e  69-A).  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Transportar madeira serrada sem licença
outorgada  pela  autoridade  competente  e  prestar  informações  falsas  ao  Sistema  de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA, operacionalizado por órgão
estadual. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Sobre a competência para processar e
julgar  ilícito  penal  ambiental  previsto  na  Lei  9.605/98,  o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou
posicionamento no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar
a competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Precedentes do STF:  ACO 2485,  Rel.  Min.  Dias Toffoli,  DJ  20/08/2015;  ACO 2495,  Rel.  Min.
Roberto  Barroso,  DJ  26/06/2015;  ACO  1962,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJ  21/05/2013.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

027. Processo: 1.23.003.000128/2015-88 Voto: 5263/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime ambiental  (Lei  n.  9.605/98,  art.  69-A).  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Prestação de informações falsas ao Sistema de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA, operacionalizado por órgão
estadual. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Sobre a competência para processar e
julgar  ilícito  penal  ambiental  previsto  na  Lei  9.605/98,  o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou
posicionamento no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar
a competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Precedentes do STF:  ACO 2485,  Rel.  Min.  Dias Toffoli,  DJ  20/08/2015;  ACO 2495,  Rel.  Min.
Roberto  Barroso,  DJ  26/06/2015;  ACO  1962,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJ  21/05/2013.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

028. Processo: 1.23.003.000135/2015-80 Voto: 5265/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime ambiental  (Lei  n.  9.605/98,  art.  69-A).  Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Prestação de informações falsas ao Sistema de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA, operacionalizado por órgão
estadual. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Sobre a competência para processar e
julgar  ilícito  penal  ambiental  previsto  na  Lei  9.605/98,  o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou
posicionamento no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar
a competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Precedentes do STF:  ACO 2485,  Rel.  Min.  Dias Toffoli,  DJ  20/08/2015;  ACO 2495,  Rel.  Min.
Roberto  Barroso,  DJ  26/06/2015;  ACO  1962,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJ  21/05/2013.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

029. Processo: 1.24.000.000949/2015-15 Voto: 6107/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato cometido contra Município de Marajá do Sena/MA
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(CP, art. 171), consistente no recebimento indevido de remuneração, mediante nomeação irregular
da noticiante  como servidora  pública  da  Câmara  de Vereadores  desse  município  sem a sua
ciência. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Lesão restrita à Fazenda
Pública municipal.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

030. Processo: 1.25.000.002533/2015-96 Voto: 5914/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 70 da Lei nº 11.343/2006. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Suposto crime de depósito de drogas 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

031. Processo: 1.25.005.000543/2015-47 Voto: 6067/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencida  a Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Participou  da votação  o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

032. Processo: 1.28.000.000581/2015-38 Voto: 5950/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
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NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de porte de drogas para consumo pessoal (Lei nº 11.343/2006, art.
28). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). A droga, 0,86 g (oitenta e seis
gramas)  de  maconha,  foi  encontrada  em saco  plástico  na  área  de  embarque  doméstico  em
aeroporto, antes da fiscalização da Polícia Federal. Ausência de indícios de transnacionalidade da
conduta.  Art.  70 da Lei  nº  11.343/2006. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

033. Processo: 1.33.011.000089/2015-73 Voto: 5916/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III) ou estelionato (CP, art. 171)
em detrimento de particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Valores resultantes de ação trabalhista recebido por advogado sem o devido repasse para seu
cliente. Consta dos autos que ficou demonstrado que a representação do advogado no processo
trabalhista  se  deu  de  forma lícita,  ocorrendo,  tão  somente,  a  retenção  indevida  de  parte  do
dinheiro resultante da ação judicial. Prejuízo suportado unicamente pelo particular. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedentes  2ª  CCR:  1.34.038.000071/2014-55,  1.36.001.000241/2013-63.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

034. Processo: 1.34.004.000850/2015-29 Voto: 5924/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

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

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

035. Processo: 1.34.015.000500/2015-33 Voto: 5922/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime ambiental.  Art.  56 da Lei  nº  9.605/98.  Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Transportar  carga  perigosa  em desacordo  com  as
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exigências  estabelecidas  pelo  órgão  competente.  Transporte  interestadual.  Necessidade  de
cumulação dos requisitos (tratado ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta)
para  a  incidência  do  art.  109-V  da  Constituição.  Não  obstante  o  Brasil  seja  signatário  da
Convenção da Basiléia sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e
seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional.  Precedente: STJ -
AgRg no CC 115.159/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Terceira Seção, DJe 21/06/2012. Ausência
de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

036. Processo: 1.34.030.000072/2014-70 Voto: 5574/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos delitos de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) e prevaricação (CP, art.
319). Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Noticiante alega que várias crianças teriam sido sexualmente molestadas e que as autoridades
policiais não promoveram a adequada investigação criminal. A 5ª CCR homologou o arquivamento
quanto ao crime contra a Administração Pública. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal. Inexistência de lesão a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

037. Processo: 1.00.000.012510/2015-69 Voto: 5920/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Supostos  crimes  contra  a  ordem  tributária  e  irregularidades  na
constituição de representante legal de sociedade limitada. 1) Suposta prática de sonegação de
tributos (Lei 8.137/90, art. 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. Juiz
do Trabalho não concluiu a fase de conhecimento em processo trabalhista. Ausência de justa
causa. Homologação do arquivamento. 2) Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299),
consistente  na  entabulação  de  contrato  de  representação  comercial  para  descaracterizar  a
relação  empregatícia  entre  o  noticiante  e  a  sociedade limitada.  Inexistência  de lesão a bem,
serviço ou interesse da União.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.
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038. Processo: 1.29.005.000093/2015-43 Voto: 5525/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  injúria  (CP,  art.  140,  §  3º)  praticado  entre  particulares.
Recebimento  do  declínio  de  atribuições  como  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Ata  de
audiência e sentença encaminhada por Juiz Trabalhista ao Ministério Público Federal. Crime cuja
ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145), inexistente no caso. 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 pelo  recebimento  da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

039. Processo: DPF/AGA/TO-00003/2014-TC Voto: 5515/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Termo Circunstanciado de Ocorrência para apurar possível prática de crime contra honra (CP, art.
140),  consistente  na  publicação  de  mensagens  ofensivas  contra  servidora  pública  federal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As mensagens críticas, no caso, longe de
revelar ânimo de denegrir a honra subjetiva da vítima, constituem exercício legítimo da liberdade
de manifestação (CF, art. 5º, IV). Falta 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

040. Processo: DPF/AGA/TO-00111/2014-INQ Voto: 6225/2015 Origem: SJUR/PRM-TO - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/ARAGUAINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 05 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 28/01/2011, totalizando o montante de R$ 2.303,21.
Diligências realizadas pela Polícia Federal.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

041. Processo: DPF/RN-00619/2014-IP Voto: 5913/2015 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), consistente no
recebimento indevido de benefícios previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Documentos juntados aos autos apontaram equívoco quanto à data do óbito da segurada,
o qual  ocorreu em 22/03/2006 (e não no dia  02/08/1996).  Benefício cessado em 04/03/2005,
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portanto  antes  do  falecimento  da  segurada.  Ausência  de  prejuízo  à  autarquia  previdenciária.
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

042. Processo: JF-AC-0006430-96.2015.4.01.3000-
INQ

Voto: 5912/2015 Origem: GABPR3-RASL - 
RICARDO ALEXANDRE SOUZA 
LAGOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Expediente instaurado para apurar possível crime ambiental previsto no art. 54
da Lei 9.605/98, consistente no despejo de resíduos de materiais de construção no campus da
Universidade  Federal  do  Acre.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Resíduos
sólidos resultantes de obras em execução na própria instituição de ensino, que seriam recolhidos
após  a  conclusão  do  trabalho.  Laudo  pericial  que  não  apontou  danos  ambientais  efetivos.
Ausência de materialidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

043. Processo: JF/ROO-0003772-39.2015.4.01.3602-
INQ

Voto: 5957/2015 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I e IV) contra a Caixa Econômica
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências no local dos
fatos. Não foram encontradas imagens disponíveis no período do crime. Ausência de elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

044. Processo: SPF/BA-01286/2013-INQ Voto: 5518/2015 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de desobediência  (CP,  art.  330)  supostamente cometido por
titular do 3º ofício de registro de imóveis da Comarca de Salvador, que teria descumprido ordem
legal da Juíza do Trabalho da 32ª Vara do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). O funcionário público pode ser responsabilizado pelo crime de desobediência, desde que
a ordem não seja dada por seu superior hierárquico, caso em que apenas seria aplicável uma
sanção de natureza administrativa, e que tenha sido dirigida diretamente à autoridade do ente
público responsável por seu atendimento. Precedente do STJ: REsp 1173226/RO, Rel. Ministro
Gilson  Dipp,  Quinta  Turma,  DJe  04/04/2011.  A oficiala  de  registro  demonstrou  o  excesso  de
demanda e a escassez de mão-de-obra qualificada para o desempenho dos serviços registrais.
Evidente ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

045. Processo: SRPF-AP-00190/2013-INQ Voto: 6229/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
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COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto recebimento indevido de parcelas do Seguro Defeso, mediante
o emprego de fraude. Diligências efetuadas pela Polícia Federal. Fato ilícito narrado inicialmente
que não se confirmou. Investigada que realmente desenvolvia a atividade de pesca, fazendo jus
ao respectivo recebimento do benefício. Análise dos autos que não aponta qualquer indício de
crime.  Inexistência  de  prejuízo  ao  erário  federal.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

046. Processo: 1.02.002.000009/2014-84 Voto: 5537/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de sonegação de tributos referente à contratação de
mão de obra para manutenção de piscinas do complexo esportivo administrado pela SUDERJ (Lei
nº  8.137/90,  art.  1º).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Crime de natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

047. Processo: 1.04.004.000140/2011-12 Voto: 5926/2015 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de preconceito, consistente na vedação do
acesso de estudantes indígenas aos serviços de transporte público por prefeitos dos municípios
de Mato Castelhano e Gentil/RS. Lei nº 7.716/89, art. 20. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Demonstração  de  que  o  serviço  não  fora  prestado  devido  a  dificuldades
administrativas, não havendo elementos informativos de que os investigados agiram de forma
deliberada para prejudicar a comunidade indígena. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

048. Processo: 1.11.000.001032/2014-05 Voto: 6061/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime de  denunciação  caluniosa  (CP,  art.  339)
praticado contra servidor público federal, no exercício de suas funções. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigada que teria motivado processo administrativo disciplinar contra
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servidor do mesmo órgão federal que lhe desferiu empurrão. Agressão física que, no entender da
investigada,  poderia  configurar  crime.  Evidente  ausência  de  dolo.  A  agredida  não  tinha  o
conhecimento da inocência do acusado. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

049. Processo: 1.13.000.000947/2015-00 Voto: 5936/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta ocorrência dos crimes de invasão de terras da
União, do Projeto de Assentamento Agroextrativista São Joaquim, no Município de Humanitá/AM,
e estelionato (Lei nº 4.947/66, art. 20 e art. 171, § 2º, I, do CP). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Notícia  de conflito  de terras entre  pessoas que se apresentam como
proprietárias e famílias integrantes de processos de assentamento.  O INCRA informou que o
projeto de assentamento ainda está em fase de implantação, já tendo sido superadas as etapas
de cadastramento das famílias, de modo que somente após a realização do georreferenciamento
será possível a solução de dúvidas sobre a demarcação das terras. Inexistência de prejuízo ao
erário. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: 1.15.000.002019/2008-78 Voto: 5935/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

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

051. Processo: 1.15.002.000200/2015-59 Voto: 6064/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostas irregularidades na execução do Programa Minha
Casa Minha Vida  MCMV no município de Mauriti/CE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Possível ocupação ilegal de imóveis objetos do Programa Habitacional e preterição da
ordem dos beneficiários. Diligências efetuadas. Ausência de indícios de fraude na distribuição das
moradias  ou  nas  escolhas  das  famílias  beneficiadas.  Os  investigados  passaram  por  todo  o
processo  de  cadastramento  para  a  obtenção dos  imóveis  concedidos  pelo  programa MCMV,
atendendo os requisitos necessários e legais. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo
as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação
do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

052. Processo: 1.17.003.000049/2015-74 Voto: 5915/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), consistente no
recebimento  irregular  de  benefícios  assistenciais  ofertados  pelo  governo  federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Noticiante reconheceu que ninguém havia recebido o
referido  benefício  em  nome  do  seu  neto  e  mostrou  desinteresse  na  continuidade  das
investigações.  Documentos  juntados  aos  autos  não  apresentaram  elementos  informativos  da
existência de crime. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

053. Processo: 1.20.000.000103/2015-16 Voto: 5910/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita Federal. Conduta
atribuída a ex-prefeitos. Possível compensação indevida de créditos tributários. Constatado erro
na interpretação da norma ao realizar a recuperação de ativos tributários seguindo a orientação
de  empresa  especializada  contratada  especificamente  para  orientar  e  evitar  a  tributação
excessiva. Evidente inexistência de omissão dolosa. Atipicidade. Ausência de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

054. Processo: 1.20.000.000676/2015-40 Voto: 6052/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  praticado  pela  noticiada  (art.  40  da  Lei  9.605/98),
consistente no ingresso em área interditada do Parque Nacional  da Chapada dos Guimarães
mediante o uso de veículos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 75/93, art. 62, IV). Laudo
pericial classificou o dano como leve e não identificou consequências lesivas ao meio ambiente ou
à saúde pública. Aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00. Atipicidade material da conduta.
Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: 1.20.000.000919/2015-40 Voto: 5928/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 01 (um) caso em que o último saque indevido ocorreu
há mais de 12 (doze) anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  III).  2)  01  (um)  caso  em que não  restou  constatado  elemento
informativo de autoria. 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). 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

056. Processo: 1.20.000.001335/2014-19 Voto: 5907/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar o levantamento dos bens pertencentes
aos  réus  em  ação  penal,  para  fins  de  avaliação  e  especialização  da  hipoteca.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Objetivo  atingido.  Efetiva  adoção  das  diligências
possíveis,  de  modo  que  os  documentos  obtidos  foram  utilizados  na  respectiva  ação  penal
ajuizada  pelo  Ministério  Público  Federal,  bem  como  foram  compartilhados  com  o  Ministério
Público Estadual. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

057. Processo: 1.22.006.000137/2015-86 Voto: 5973/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Juiz do Trabalho formulou requerimento de retratação da
notícia de fato, tendo em vista que os descontos realizados pelo empregador foram devidamente
recolhidos à União, considerada a apresentação da certidão negativa de débitos trabalhistas pelo
noticiado. Análise dos autos que não aponta qualquer indício de crime. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

058. Processo: 1.22.024.000073/2015-03 Voto: 5535/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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).  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
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persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

059. Processo: 1.23.000.001273/2015-14 Voto: 5911/2015 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, na categoria artefato de madeira. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes
contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Lei nº
6.938/81,  art.  17,  II,  na  redação  dada  pela  Lei  nº  10.165/00;  Decreto  nº  6.514/08,  art.  76).
Cominação de multa no valor de R$ 10.000,00. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

060. Processo: 1.23.000.001341/2015-37 Voto: 5948/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime de desobediência (CP, art. 330) ou ambiental (Lei nº
9.605/98, arts. 60 ou 68). Não atendimento das exigências legais e regulamentares 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  (Decreto  nº  6.514/98,  art.  80).  Atipicidade  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

061. Processo: 1.23.000.001425/2015-71 Voto: 5982/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime contra  a  flora,  consistente  no  depósito  de  200  kg  (duzentos
quilogramas) de palmito industrializado, sem cobertura da documentação legal (Lei nº 9.605/98,
art. 46, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em
31/05/1997. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Extinção da punibilidade (CP,
art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).  Homologação  do
arquivamento.

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

062. Processo: 1.23.000.001460/2015-90 Voto: 5999/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime de desobediência (CP, art. 330) ou ambiental (Lei nº
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9.605/98,  arts.  60 ou 68).  Não atendimento de notificação expedida pelo IBAMA. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de desobediência não basta
apenas o descumprimento de ordem legal  de funcionário  público,  sendo indispensável  que a
ordem  atenda  os  seguintes  requisitos:  1)  não  fazer  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,
processual  civil  ou  administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da  ordem que  o  eventual  não
cumprimento caracteriza crime. Precedentes: STF  HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda
Turma,  DJ  08/09/2006,  p.  62;  STJ   HC  115.504/SP,  Rel.  Min.  Jane  Silva  (Desembargadora
convocada  do  TJ/MG),  Sexta  Turma,  DJe  09/02/2009;  Apn  506/PA,  Rel.  Min.  Teori  Albino
Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008. Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa
do valor de R$ 6.000,00. Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes
contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Decreto
nº 6.514/98, art. 80). Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: 1.23.000.001546/2015-12 Voto: 6117/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime de desobediência (CP, art. 330) ou ambiental (Lei nº
9.605/98,  arts.  60 ou 68).  Não atendimento de notificação expedida pelo IBAMA. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de desobediência não basta
apenas o descumprimento de ordem legal  de funcionário  público,  sendo indispensável  que a
ordem  atenda  os  seguintes  requisitos:  1)  não  fazer  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,
processual  civil  ou  administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da  ordem que  o  eventual  não
cumprimento caracteriza crime. Precedentes: STF  HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda
Turma,  DJ  08/09/2006,  p.  62;  STJ   HC  115.504/SP,  Rel.  Min.  Jane  Silva  (Desembargadora
convocada  do  TJ/MG),  Sexta  Turma,  DJe  09/02/2009;  Apn  506/PA,  Rel.  Min.  Teori  Albino
Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008. Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa
do valor de R$ 41.000,00. Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes
contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Decreto
nº 6.514/98, art. 80). Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

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

064. Processo: 1.23.000.001550/2015-81 Voto: 5980/2015 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, na categoria artefato de madeira. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes
contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Lei nº
6.938/81,  art.  17,  II,  na  redação  dada  pela  Lei  nº  10.165/00;  Decreto  nº  6.514/08,  art.  76).
Cominação de multa no valor de R$ 61.000,00. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

065. Processo: 1.23.000.001594/2015-19 Voto: 5930/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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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, na categoria artefato de madeira. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes
contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Lei nº
6.938/81,  art.  17,  II,  na  redação  dada  pela  Lei  nº  10.165/00;  Decreto  nº  6.514/08,  art.  76).
Cominação de multa no valor de R$ 22.000,00. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

066. Processo: 1.23.000.001616/2015-32 Voto: 5983/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime de desobediência (CP, art. 330) ou ambiental (Lei nº
9.605/98, arts. 60 ou 68). Não atendimento das exigências legais e regulamentares 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  (Decreto  nº  6.514/98,  art.  80).  Atipicidade  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

067. Processo: 1.23.001.000033/2015-84 Voto: 5531/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização
Móvel.  Possíveis  crimes  de  trabalho  escravo  (art.  149  do  CP)  ou  de  frustração  de  direito
assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Existência de ações 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

068. Processo: 1.23.003.000027/2013-45 Voto: 5475/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possíveis  danos  ambientais  (Lei  nº  9.605/98)  em  área
pertencente à União (Resex Verde para Sempre) e crimes de ameaça (CP, art. 147) praticado
entre particulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados decorrentes
das atividades de montagem, revisão e concretagem de torres de transmissão de energia na
reserva federal que estariam danificando áreas públicas e privadas, além de provocar confrontos
entre os moradores locais e funcionários da empresa empreendedora. 1) Processo de instalação
da rede  de  transmissão  de  energia  que  é  devidamente  acompanhado pela  Coordenação de
Impactos  Ambientais   COIMP/ICMBio.  Conclusão  dos  trabalhos  de  instalação  das  torres.
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Obtenção de licença de operação junto ao IBAMA. Suposto crime de atribuição do Ministério
Público Federal não demonstrado. 2) Confrontos entre particulares e a empresa empreendedora
que  foram  resolvidos  judicialmente  na  esfera  cível.  Possível  crime  de  ameaça  que  já  é  do
conhecimento  das  autoridades  locais.  3)  Injustificável  prosseguimento  das  investigações.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

069. Processo: 1.25.000.002538/2015-19 Voto: 6055/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (colocar em circulação  CP, art. 289, § 1º). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Comerciante que estaria repassando cédulas falsas de
R$ 50,00 e R$ 100,00. Diligências efetuadas no local. Notícia anônima não confirmada. Ausência
de  elementos  mínimos  da  materialidade  delitiva  capaz  de  justificar  o  prosseguimento  das
investigações.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as  investigações  serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

070. Processo: 1.25.001.000208/2015-89 Voto: 5925/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPO MOURAO-PR

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

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

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

071. Processo: 1.25.002.000277/2009-34 Voto: 5532/2015 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 tributos (Lei 8.137/90, art.
1º) e 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: 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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072. Processo: 1.26.001.000283/2014-21 Voto: 5528/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ordem judicial para realização de desconto de prestação
na folha de pagamento de funcionário. Inexistência de ciência pessoal e inequívoca por quem
tinha  o  dever  de  atendê-la.  Conduta  omissiva  não  caracterizada.  Precedentes  do  STJ:  HC
84.664/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 13/10/2009; HC 115.504/SP, Rel.
Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 09/02/2009). Falta de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

073. Processo: 1.28.000.001288/2015-98 Voto: 5536/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime ambiental (Lei nº 9.605/98, arts. 60 ou 68). Ausência
de  apresentação  de  relatórios  ambientais  entre  os  anos  de  2006  a  2014.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol
dos  crimes  contra  o  meio  ambiente  previstos  na  Lei  nº  9.605/98.  Infração  de  natureza
administrativa (Decreto nº 6.514/98, art. 80). Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

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

074. Processo: 1.28.000.001291/2015-10 Voto: 5933/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano qualificado contra o patrimônio de ente público (CP, art.
163, parágrafo único, III), consistente no estilhaçamento da porta de vidro de acesso principal ao
prédio  da  Receita  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Perícia  não
identificou  fragmentos  papilares  em  condições  técnicas  para  exames  de  confrontos  e
individualização. Crime material. Inexistência de indícios de autoria. Ausência de dolo específico
de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Homologação do arquivamento.

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

075. Processo: 1.28.000.002258/2014-18 Voto: 5960/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  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,  no  ramo  de  manutenção  e
reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração para uso industrial. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes
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contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Lei nº
6.938/81,  art.  17,  II,  na  redação  dada  pela  Lei  nº  10.165/00;  Decreto  nº  6.514/08,  art.  76).
Cominação de multa no valor de R$ 1.800,00. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

076. Processo: 1.28.200.000051/2015-33 Voto: 5927/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal instaurado para realizar diligência pontual no inquérito policial
nº 0142/2015, consistente na expedição de um ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
a fim de que este confirmasse o recebimento de uma parcela do seguro desemprego. Possíveis
crimes de contrabando/descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Objetivo atingido. Resposta do MTE ao Procurador sobre a informação solicitada. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

077. Processo: 1.29.000.001564/2015-81 Voto: 5538/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Crime de ameaça (CP, art. 147) cometido contra servidor público federal no exercício de suas
funções.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  O crime de ameaça apenas se
procede  mediante  representação  (CP,  art.  147,  parágrafo  único).  Embora  a  representação
prescinda de qualquer rigor formal, deve demonstrar, de forma inequívoca, o interesse da parte
interessada na persecução criminal No caso dos autos a suposta vítima declarou expressamente
que não deseja representar criminalmente contra a autora. Injustificável remessa dos autos ao
Ministério Público 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

078. Processo: 1.29.002.000226/2015-10 Voto: 5923/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de imposto de renda (Lei nº
8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências junto à Receita
Federal.  Fatos ocorridos antes de 2010 se encontram fulminados pelo instituto da decadência
(CTN, art. 150, § 4º) impossibilitando a abertura de ação fiscal e, consequentemente, a eventual
constituição  de  créditos  tributário/previdenciário.  Crime  de  natureza  material.  Necessária  a
constituição definitiva do crédito tributário como condição de procedibilidade da persecução penal.
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, sem prejuízo do disposto
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no art. 18 do CPP.

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

079. Processo: 1.29.011.000065/2015-47 Voto: 5620/2015 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 descaminho (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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

080. Processo: 1.30.001.000765/2015-30 Voto: 5949/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  furto  de
equipamentos eletrônicos nas dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CP, art.
155). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências no local dos fatos.
Ausência  de  elementos  suficientes  da autoria  delitiva.  Inexistência  de diligências  capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

081. Processo: 1.30.001.003331/2015-91 Voto: 5530/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (colocar em circulação  CP, art. 289, § 1º). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cédula falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais) recebida no
comércio.  Posterior  identificação  da  falsidade.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

082. Processo: 1.30.001.003370/2015-99 Voto: 5981/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  a  União,  consistente  no  recebimento
indevido de aposentadoria de servidor público do Tribunal Regional do Trabalho (CP, art. 171, §
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3º).  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de 01  (uma)
parcela de aposentadoria após o óbito da titular, em 24/07/2013. Valor pago referente à primeira
parcela  que  era  quase  integralmente  devido.  Evidente  ausência  de  dolo  específico  de  obter
vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  erário.  Valor  sacado  indevidamente  utilizado  em  regra  para
custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. Inexistência 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

083. Processo: 1.30.001.003443/2015-42 Voto: 5958/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia teratológica. Suposto crime de favorecimento da prostituição ou de outra
forma de exploração sexual (CP, art.  228), consistente no assédio e na exploração sexual em
escolas  tradicionais  e  academias  de  ginásticas  na  região  da  Grande  Tijuca/RJ.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de envolvimento de crianças e adolescentes.
Alegações desconexas dirigidas de maneira genérica,  sem qualquer elemento que justifique o
início de uma linha de investigação criminal frutífera. Fatos relatados de forma resumida, vaga e
genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de
elementos justificadores do prosseguimento da persecução criminal.  Ausência de justa causa.
Homologação do arquivamento.

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

084. Processo: 1.30.001.003519/2015-30 Voto: 5529/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de uma televisão pertencente à Infraero.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de elementos suficientes da
autoria delitiva. Eletrodoméstico que se encontrava em sala cuja porta estava com defeito, não
sendo possível trancá-la. Ausência de sistema de câmeras de vigilância no local ou de outras
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

085. Processo: 1.30.001.003594/2015-09 Voto: 5956/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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).  Caixa Econômica Federal  teria descumprido ordem do 2º Juizado Especial
Federal da Comarca do Rio de Janeiro, consistente no desbloqueio de conta corrente da autora.
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
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506/PA,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,  Corte  Especial,  DJe  28/08/2008.  Requisitos  não
atendidos no caso. A decisão judicial apenas cominou multa sem mencionar qualquer advertência
quanto à configuração do crime de desobediência no caso de futura inexecução da obrigação de
fazer. Homologação do arquivamento.

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

086. Processo: 1.30.014.000066/2015-41 Voto: 5932/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 2º,
II), consistente na declaração e retenção de R$ 62.004,18 a título de imposto de renda de pessoa
física incidente sobre os rendimentos de trabalhador assalariado sem o respectivo  repasse à
Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos nos anos
2006 a 2008, sendo constituído definitivamente o crédito tributário no dia 28/09/2010. Extinção da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).
Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: 1.33.008.000261/2015-48 Voto: 5934/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (colocar em circulação  CP, art. 289, § 1º). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cédula falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais) recebida no
comércio.  Posterior  identificação  da  falsidade.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

088. Processo: 1.34.003.000201/2015-38 Voto: 6049/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades nos depoimentos prestados
pelas testemunhas, que confirmaram seus próprios depoimentos em sede policial. Impossibilidade
de aferir quem faltou com a verdade. Inquérito policial que instaurado para apurar os mesmos
fatos  em  relação  a  algumas  das  testemunhas  que  foi  arquivado  judicialmente,  também,  por
ausência de materialidade. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

089. Processo: 1.34.015.000337/2015-17 Voto: 5517/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP) ou de frustração de direito
assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Comprovação  de  que  o  trabalhador  recebia  assistência  do  empregador  e  fornecimento  de
estrutura  adequada  de  trabalho.  Ausência  de  indícios  de  que  o  trabalhador  foi  submetido  a
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, nem que laborasse em condições degradantes ou que
tivesse sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. Inexistência de fraude
ou violência. Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

090. Processo: JF/MG-0066724-13.2013.4.01.3800-
INQ

Voto: 6221/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  PRECONCEITO  CONTRA  JUDEUS  POR  MEIO  DA
INTERNET.  LEI  Nº  7.716/89,  ART.  20.  MPF:  DECLÍNIO.  DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA.
CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 50 DA 2ª CCR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.  1.  Eventual  crime  de  preconceito  contra  judeus,
previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado por meio da rede mundial de computadores. 2.
Declínio de atribuições, ao fundamento de que não houve ofensa a bens, serviços ou interesses
da União e porque o uso da internet como instrumento para a prática do delito não é suficiente
para  fixar  a  competência  federal,  devendo  ocorrer  para  tanto  o  resultado  além  do  território
nacional.  3.  Discordância  da  Juíza  Federal,  por  entender  que  a  conduta  foi  ofensiva  a  uma
determinada coletividade, agrupamento ou raça, o que atrai a competência federal, e que basta a
ratificação da Convenção Internacional para determinar a competência criminal específica do art.
109, V, da CF. 4. Para a fixação da competência da Justiça Federal deve restar caracterizada
lesão a bens, serviços ou interesse da União ou mesmo que a conduta criminosa esteja prevista
em tratado ou convenção internacional em que o Brasil se comprometeu a combater. 5. O art. 109,
V da Constituição Federal, prevê que será da competência da Justiça Federal os 'crimes previstos
em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou
devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente 6. Embora a conduta de racismo seja
prevista em tratado internacional ratificado pelo Brasil,  não há notícias de que as mensagens
postadas tenham produzido efeito no exterior, o que torna injustificável a competência de Justiça
Federal e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal. 7. Nesse sentido é o
Enunciado nº 50 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. 8. Insistência no declínio em favor
da Justiça Estadual.

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

091. Processo: PR/SP-3000.2014.003762-1-INQ Voto: 5858/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Notícia crime narrando possível prática do crime de estelionato (art. 171, CP)
ocorrido entre particulares. Ligação telefônica de um suposto agente do INSS, informando sobre o
direito  do  representante  a  receber  R$ 26.000,00  (vinte  e  seis  mil  reais),  bastando  para  isso
fornecer seu nome e número de inscrição no CPF, além de pagar R$ 800,00 (oitocentos reais), em
48  parcelas  mensais.  Por  fim  propôs  ao  denunciante  a  contratação  de  um  empréstimo
consignado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de prejuízo a
bem, serviço ou interesse da União. Carência 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.

092. Processo: JF/CE-0001313-42.2015.4.05.8100-
PET

Voto: 3902/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  CONTRA  O  INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV). INCAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS A SEREM REALIZADAS PARA APURAR A AUTORIA DO CRIME.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário previsto no
§ 3º do art. 171 do Código Penal, consistente no recebimento indevido de 9 parcelas de benefício
previdenciário,  após o falecimento do segurado,  totalizando o prejuízo  de R$ 4.354,26..  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento  por  entender
aplicável  ao  caso  o  princípio  da  insignificância,  bem como pela  inviabilidade  da  investigação
policial em razão do longo transcurso do tempo, já que o último saque ocorreu em maio/2005. 3.
O MM. Juiz Federal rejeitou a promoção de arquivamento por considerar inaplicável o princípio da
insignificância aos crimes contra a administração pública. 4. O MPF opôs embargos de declaração
por entender omissa a decisão no que diz respeito à tese de inviabilidade da investigação policial
pelo decurso de dez anos dos fatos. 5. Instado a se manifestar, o magistrado negou provimento
aos embargos, sustentando que eventual dificuldade de investigar os fatos pelo transcurso do
tempo não pode servir de fundamento para sequer dar início ao inquérito policial, ressaltando,
ainda,  que  há  meios  possíveis  de  se  obter  informação  sobre  o  autor  dos  saques,  já  que  a
beneficiária  possuía  declarante  em  sua  certidão  de  óbito.  6.  No  caso,  tendo  em  vista  o
recebimento irregular do benefício por 9 (nove) meses e a relevância do bem jurídico protegido,
não se mostra razoável o arquivamento dos autos. Não se trata de patrimônio particular, mas da
coletividade. Aqui,  a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se também a
proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas
diversas formas de custeio. 7. Destaca-se que há diligências a serem realizadas, como a oitiva
dos familiares da titular do benefício previdenciário e do declarante constante de sua certidão de
óbito,  não  havendo  razão  para  rejeitar  de  imediato  a  instauração  do  inquérito  policial,  pois
somente após o esgotamento das diligências será possível analisar se há, no caso, motivo apto
para  justificar  o  arquivamento..  8.  Não  homologação  do  arquivamento.  Designação  de  outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

093. Processo: JF/CNC/SC-5000791- Voto: 5715/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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29.2015.4.04.7203-RPCR - Eletrônico SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CONCÓRDIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME AMBIENTAL (29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998). AVE EM EXTINÇÃO
EM CATIVEIRO. MPF: DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  ESPÉCIME  DA FAUNA SILVESTRE  AMEAÇADA DE  EXTINÇÃO.
EXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DA  UNIÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO.  1.  Procedimento  Administrativo  instaurado  para  apurar  a
prática de crime ambiental previsto no artigo 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998. 2. O Procurador da
República oficiante determinou o declínio de atribuições ao MPE por entender que o crime é de
competência  da Justiça Comum Estadual,  ainda  que  a espécie  esteja  na lista  de espécimes
ameaçadas de extinção. Discordância do magistrado. 3. A ave mantida em cativeiro consta na
Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, atualizada pela Portaria
do  Ministério  do  Meio  Ambiente  nº  444,  de  17  de  dezembro  de  2014.  4.  O  art.  54  da  Lei
9.985/2000 dispõe que: O Ibama, excepcionalmente, pode permitir a captura de exemplares de
espécies ameaçadas de extinção destinadas a programas de criação em cativeiro ou formação de
coleções científicas, de acordo com o disposto nesta Lei e em regulamentação específica. 5. Há
interesse direto e específico do IBAMA na manutenção da sobrevivência dos animais ameaçados
de  extinção,  já  que  é  o  responsável  por  autorizar  a  captura  de  exemplares  de  espécies
ameaçadas de extinção destinada a programas de criação em cativeiro ou formação de coleções
científicas  (art.  109,  inciso  IV,  da  Constituição  Federal).  6.  Designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

094. Processo: JF-OSA-0004527-32.2015.4.03.6181-
PIMP

Voto: 5709/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA
LEI  n.º  9.532/97.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  A natureza  do produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. A
importação  ilegal  de  310  maços  de  cigarros  não  pode  ser  considerada  insignificante.
Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão.
3.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da
persecução penal.

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

095. Processo: JF/PR/CUR-5024291-
54.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 5720/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  TRIBUTOS  NÃO-RECOLHIDOS
ESTIMADOS EM VALOR ABAIXO DO PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais
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instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de  descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  O
Procurador  da República  oficiante  requereu  o  arquivamento  com fundamento  no  princípio  da
insignificância.  Discordância  da  Magistrada.  3.  Notícia  da  reiteração  na  prática  do  crime  de
descaminho.  Fato  que  não  se  revela  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  4.
Prosseguimento da persecução penal.

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

096. Processo: JF-RJ-0502444-52.2015.4.02.5101-
INQ

Voto: 5677/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta tentativa de crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal
(CP,  art.  171,  §  3º).  Indícios  de  fraude  na  obtenção  de  empréstimo  consignado,  mediante  a
apresentação  de  documentação  falsa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. O gerente geral da Agência não apresentou documentos que comprovassem a fraude
e informou não mais dispor da gravação do momento da tentativa da denúncia narrada. 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.

097. Processo: JF-SJC-0002049-43.2015.4.03.6119-
INQ

Voto: 6206/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 3ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  AMBIENTAL:  CAUSAR  DANO  DIRETO  OU  INDIRETO  ÀS
UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO  (ART.  40  DA LEI  9.605/98).  ARQUIVAMENTO  INDIRETO
(ARTIGO 62, INCISO IV C/C 28 DO CPP). ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL INSTITUÍDA POR
DECRETO  FEDERAL.  INTERESSE  DA UNIÃO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  1.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime ambiental em propriedade
localizada na Área de Preservação Ambiental Bacia do Rio Paraíba do Sul, tendo em vista que
policiais  ambientais,  durante  a  realização  de  vistoria  na  área,  constataram  intervenção  na
propriedade mediante  deposição  de  terra  na  Área  de  Preservação Permanente  de  um curso
d'água  e  possível  edificação  em  área  embargada.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  declínio  de  atribuições,  por  entender,  em  síntese,  que  o  simples  fato  de  uma
irregularidade ocorrer dentro de Área de Proteção Ambiental Federal não justifica, por si só, a
competência  federal  para  o  processamento  e  julgamento  do  feito,  sendo  necessária  a
demonstração do dano efetivo. Discordância do magistrado. 3. A área objeto da investigação está
inserida em Área de Proteção Ambiental do Rio Paraíba do Sul (Decreto Federal n. 87.561/1982),
unidade de conservação federal e de uso sustentável, o que, por si só, já caracteriza indícios de
lesão a bens, serviços ou interesses da União, justificando a competência da Justiça Federal,
como se verifica no art. 20, II1, e Art. 109, IV2, da CF/88. Precedente STJ: (CC 142.016/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 04/09/2015).
4.  Verifica-se,  ainda.  a  ocorrência  de  danos  significativos  na  área  de  preservação  ambiental
federal,  pois,  segundo laudo  ambiental,  as  atividades  de  aterro  e  impermeabilização  do  solo
promovidas pelo investigado impedem a regeneração da vegetação nativa. 5. Não homologação
do declínio  de atribuições e designação de outro  membro do Ministério  Público Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

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

098. Processo: JF/SP-0008695-77.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6189/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART.
19). CPP, ART. 28 C/C LC N.º 75/93, ART. 62, IV. LESÃO SIGNIFICANTE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente
na  obtenção  fraudulenta  de  financiamentos  para  aquisição  de  veículo.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando a inexistência de lesão ao
bem jurídico tutelado pela Lei nº 7.492/86, haja vista que os tipos penais nela contidos visam, em
sentido amplo, a proteção da higidez do sistema financeiro nacional. Requereu, ainda, remessa
dos  autos  à  justiça  estadual  para  a  apuração  de  crime  de  estelionato  Discordância  do  Juiz
Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 3.
No caso em exame, verifica-se que houve a obtenção de financiamento propriamente dito, haja
vista a previsão contratual da destinação específica para o dinheiro, qual seja, a aquisição de um
veículo. 4. Nessas condições, definida a modalidade da operação realizada  financiamento  e
diante do quadro fático delineado nos autos, a conduta em tela se ajusta fielmente ao crime do art.
19 da Lei n. 7.492/1986, o qual deverá ser processado e julgado pela Justiça Federal, nos termos
do art. 26 da Lei n. 7.492/1986. Precedentes do STJ: CC 122.257/SP, Rel. Ministra Alderita Ramos
de Oliveira, DJE de 12/12/2012; CC 140.381/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª
Seção, julgado em 24/06/2015 e CC 114.030/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Seção,
julgado em 26/3/2014. 5. Diante da ausência de critérios diferenciadores definidos pelo legislador,
não há como acolher o entendimento de que determinada lesão é insignificante para configurar o
crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional,  mas,  em  contrapartida,  é  relevante  para  a
configuração do crime de estelionato, sob pena de admitir que critérios amplamente subjetivos
determinem a competência para processamento e julgamento dos feitos. 6. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

099. Processo: TRE/GO-NC-071.525/2014 Voto: 5685/2015 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE GOIÁS

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. ART. 28 DO CPP. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART.
347 DO CÓDIGO ELEITORAL). PORTARIA EDITADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL VEDANDO O
COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO PERÍODO DAS ELEIÇÕES. DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DIRETA E INDIVIDUALIZADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar suposta prática
de  desobediência,  previsto  no  art.  347  do  código  eleitoral,  em razão  do  descumprimento  de
Portaria emitida por Juízo Eleitoral que proibia a venda de bebida alcoólica em período de eleição.
2. Para a configuração do crime descrito no art. 347, do Código Eleitoral, é necessário que tenha
havido ordem judicial direta e individualizada transmitida ao agente, o que não foi verificado no
caso, tendo em vista que a ordem se deu por meio de portaria geral, restando atípica a conduta do
autor do fato (Precedente TSE - RHC: 154711 RO , Relator: Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Data de
Julgamento: 03/09/2013, Data de Publicação: DJE - 11/10/2013) 3. O Juízo eleitoral não possui
legitimidade  para  tipificar  condutas  ou  cominar  penas  por  meio  de  portarias  ou  instruções
infralegais (TSE; RMS - 154104 -, Acórdão de 10/04/2012, Relator Min. GILSON LANGARO DIPP
Publicação: DJE - Data 14/5/2012) 4. Insistência no pedido de arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

100. Processo: DPF-NVI/MS-0108/2013-INQ Voto: 5723/2015 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
JURIDICO DA PRM/PONTA PORA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS (ART.  56 DA LEI  N.
9.605/98).  LOCAL  DA  APREENSÃO  DOS  BENS.  ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA EM NAVIRAÍ/MS. 1. Conflito negativo de atribuições suscitado por Procurador da
República oficiante na PRM  Ponta Porã/MS, em face de Procurador da República oficiante na
PRM-Dourados/MS. 2. O IPL foi instaurado no âmbito da PRM  Ponta Porã/MS para apurar o
crime previsto  no art.  56 da Lei  9.605/98 ou no art.  344 do Código Penal,  tendo em vista a
apreensão de 118 pneus usados de origem estrangeira e 30 pneus usados de origem nacional,
segundo conferência realizada pela Receita Federal. 3. O Procurador da República oficiante no
município de Dourados, localidade em que alojada a PRM de Naviraí/MS até a inauguração da
respectiva sede, encaminhou o IPL à PRM-Ponta Porã/MS, por entender que ali foi requisitada a
investigação. 4. O Procurador da República oficiante em PRM  Ponta Porã/MS suscitou o presente
conflito de atribuições, por entender que a competência no caso define-se pela prevenção do
Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens (Súmula 1511 do STJ), já que o crime previsto na
lei ambiental é tratado como um caso de contrabando especial. Ressaltou que apreensão dos
pneumáticos ocorreu no município de Tacuru/MS e a investigação sobre a empresa ocorreu em
Sete Quedas/MS, localidades abarcadas pela Subseção Judiciária Federal de Naviraí/MS. 5. A
origem da requisição ministerial não configura critério de fixação de competência jurisdicional. 6.
Em casos análogos, os Tribunais Regionais Federais fixaram o entendimento de que o crime em
análise é um caso especial de contrabando (TRF-1 - ACR: 20178120134013300; TRF-4 - RCCR
50063869820134047002). 7. O ilícito foi constatado na abordagem do ônibus no município de
Tacuru/MS, localidade abarcada pela Subseção Judiciária Federal de Naviraí/MS, tendo ocorrido
apenas a requisição da instauração do IPL em Ponta Porã/MS. 8. Procedência do conflito negativo
de  atribuições  para  declarar  a  atribuição  da  Procuradoria  da  República  em Naviraí/MS  para
prosseguir na persecução penal.

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

101. Processo: 1.00.000.001439/2015-99 Voto: 6402/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  APELAÇÕES  DIRIGIDAS  AO  TRF  3.
OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES E PARECER NUMA ÚNICA PEÇA PELO MESMO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A
ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA  REPÚBLICA  DA  3ª  REGIÃO  PARA
APRESENTAÇÃO  DE  CONTRARRAZÕES  E  PARECER,  POR  MEMBROS  DISTINTOS.  1.
Conflito negativo de atribuições instaurado entre membros da Procuradoria Regional da República
da 3ª região, ora suscitante, e da PRM-São Bernardo do Campo/SP, ora suscitada, nos autos de
apelação  criminal.  2.  Proferidas sentenças  condenatórias julgando procedentes  as denúncias,
foram interpostos recursos de apelação perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região pelos
réus. Vista dos autos ao membro do MPF de segundo grau, que pugnou pela baixa dos autos para
apresentação  de  contrarrazões  de  apelação  pelo  membro  do  Parquet  Federal  oficiante  no
primeiro  grau  de jurisdição  3.  A Procuradora da República  com atuação no primeiro  grau  de
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jurisdição, deixou de apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação por entender que tal
atribuição pertence a membro do MPF oficiante perante do TRF 3ª Região, nos termos do art.
600, § 4º, do Código de Processo Penal, c/c o art. 68 da LC 75/93, vez que, com a prolação da
sentença e a apresentação das razões recursais no Tribunal ad quem, resta exaurida a jurisdição
do Juízo de primeiro grau e, consequentemente, a atribuição do membro do Parquet Federal para
oficiar no feito, haja vista que não possui capacidade postulatória perante o TRF. 4. Diante da
unidade e indivisibilidade do MPF é possível a divergência entre os diversos membros que atuam
no processo, sendo que a oferta de contrarrazões pelo mesmo profissional que atua como custus
legis retiraria da defesa o direito de obter uma visão diferente do caso. 5. Quem contra-arrazoa um
recurso  tem por  objetivo  a  manutenção da  decisão  impugnada,  ao passo  que  quem oferece
parecer tem como único objetivo a defesa da lei, inclusive com a possibilidade de contrariar seu
par, já que, na função de custus legis, o membro exerce função de controle da ordem jurídica,
defendendo o que reputa por correto, de acordo com a lei, ao caso concreto. 6. Nada impede que
um membro da PRR-3ª Região exerça a função de parte oferecendo as contrarrazões ao recurso
e, por distribuição, outro membro exerça a função de custus legis ofertando o devido parecer, em
nome da celeridade processual. 7. Pelo conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito,
por sua procedência para reconhecer a atribuição da Procuradoria da Regional da República da 3ª
Região para a oferta das contrarrazões e do parecer, por membros distintos.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pelo conhecimento do presente
conflito e pela remessa dos autos à Procuradoria Regional da República da 3ª Região, nos termos
do voto proferido pela Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, vencido o relator, Dr. Brasilino Pereira
Campos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

102. Processo: 1.18.000.001334/2015-03 Voto: 6380/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ADULTERAÇÃO DE SUBSTÂNCIA OU PRODUTO ALIMENTÍCIO (CP, ART.
272).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.
INTERESSE  DA UNIÃO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1.  Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar
adulteração da composição de sucos (CP, art. 272), mediante a adição de corantes artificiais, em
desacordo com os padrões de identidade e qualidade físico-químico estabelecidos pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Revisão de declínio de atribuições. 2. A Lei nº
8.918/94, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a
fiscalização de bebidas, dispõe em seu artigo 2º que o registro, a padronização, a classificação e,
ainda, a inspeção e a fiscalização da produção e do comércio de bebidas, em relação aos seus
aspectos  tecnológicos,  competem ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  ou
órgão estadual  competente credenciado por  esse Ministério,  na forma do regulamento.  3.  Os
sucos devem atender à legislação específica,  estando de acordo com definição,  classificação,
registro,  padronização  e  requisitos  de  qualidade  estabelecidos  pelo  Ministério  da  Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, pois constituem em uma política pública federal, regida por um serviço
público federal, que expressam o interesse da União na matéria. 4. Os critérios de produção de
bebidas descriminados pela União visam garantir  a qualidade do produto,  haja  vista que são
produtos de grande aquisição humana com alto risco para saúde e meio ambiente e, por isso,
sofrem  restrito  controle  dos  órgãos  de  governo.  Cabe  ao  MAPA vistoriar  as  indústrias  na
produção, importação e exportação das bebidas,  conforme estabelece o art.  1121 do Decreto
3.510/2000. 5. No caso, a investigada estava adulterando a composição de sucos, mediante a
adição de corantes artificiais, em desacordo com os padrões de identidade e qualidade físico-
químico  estabelecidos  pelo  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  MAPA,
atentando assim contra serviço da União e contra os bens jurídicos (saúde e vida) que sistema de
produção visa proteger.  6.  Não homologação do declínio  de atribuições ao Ministério  Público
Estadual.

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

103. Processo: 1.20.000.002124/2014-95 Voto: 6220/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
DOCUMENTO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Notícia de Fato
instaurada a partir de representação de particular em desfavor de seu ex-marido por uso de CPF
ideologicamente falso, com número que não mais corresponde à inscrição de seu portador, para
aquisição  de  imóveis  rurais.  2.  Consta  na representação  que  o mesmo autor,  supostamente,
utilizou o CPF para impetrar uma ação de aposentadoria junto ao INSS. 3. Documento expedido
pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Ministério  da  Fazenda.  Cada  inscrito  é  unicamente
identificado  por  um  número  de  inscrição.  4.  Falsidade  ideológica  de  documento  federal  que
justifica a competência federal e, ipso facto, as atribuições do MPF. Precedentes do STF. 5. Não
homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar continuidade à persecução penal.

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

104. Processo: JF-AÇA-INQ-0003045-
48.2013.4.03.6107

Voto: 6186/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PEDOFILIA  (LEI  8.069/90,  ART.  241-A).
DIVULGAÇÃO  DE  VÍDEO  DE  PORNOGRAFIA INFANTIL  POR  MEIO  DA INTERNET.  MPF:
ATIPICIDADE. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CCP C/C
ART. 62-IV DA LC 75/93). MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar prática do crime previsto no artigo 241-A do Estatuto da Criança e do
Adolescente  ECA (Lei 8.069/90), em razão da divulgação de vídeo com conteúdo pornográfico
envolvendo  criança  através  da  rede  mundial  de  computadores,  em  página  da  rede  social
Facebook  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  inquérito,
aduzindo ser atípica a conduta do investigado já que não há cena de sexo ou contato de órgãos
ou objetos sexuais com a criança,  as cenas são indistiguíveis de uma tortura. 3. O MM. Juiz
Federal discordou do arquivamento ressaltando que os motivos dados para o arquivamento do
feito não são suficientes,  pois dizem respeito ao mérito desta persecução penal,  devendo ser
analisada à luz das provas a serem produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do
contraditório. 4. Não há dúvida acerca da materialidade do delito. Ao depor, o investigado admitiu
ter postado o vídeo com o intuito de chamar a atenção para esse tipo de violência, buscando
reprimi-la. 5. Se, de fato, o investigado não cometeu ilícito penal, a sentença o dirá após o normal
exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca da intenção de se praticar o crime ou da
tipicidade do fato, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal, quando se
oportunizará a completa produção de provas,  submetidas ao contraditório e ampla defesa.  6.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

105. Processo: JF/SP-INQ-0001937-
19.2014.4.03.6181

Voto: 5726/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI
N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA LC Nº  75/93).  CONDUTA TÍPICA E
ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto
no art. 33, § 1º-I da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o investigado teria importado 3 sementes
da planta de espécie Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha. 2. O Procurador
da República promoveu o arquivamento do inquérito por entender que a conduta é atípica, já que
a baixa quantidade de sementes indica que se trata de aquisição para plantio, fato não definido
como crime na lei de drogas. Alegou constituir apenas ato preparatório para o futuro cultivo da
planta, fato que, se tivesse ocorrido, configuraria o crime previsto no art. 28, §1º, da Lei 11.343/06.
3. O Juiz Federal não homologou o arquivamento por entender que a correta adequação típica da
conduta, com o enquadramento do infrator como traficante ou usuário, pressupõe a existência de
elementos  probatórios  ou  indiciários  seguros,  aptos  a  sustentar  a  adoção  de  um  ou  outro
entendimento, sendo inadmissível, no exercício do poder dever da persecução penal, invocar a
suposição  ou  a  presunção  como  argumentos  hábeis  a  justificar  a  inatividade  do  aparato
repressivo penal do Estado. 4. O fato de as sementes de maconha não conterem o princípio ativo
THC (tetrahydrocannabinol) não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime
previsto no inciso I  do § 1º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 não é a droga em si,  mas a
matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado a sua preparação, ou seja, também são
incriminadas as etapas anteriores da produção1. 5. No caso, a conduta do investigado se amolda
ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a
produção/confecção  do  entorpecente.  6.  Assim,  independentemente  de  a  importação  das
sementes  ter  sido  para  consumo  próprio  ou  para  cultivo  e  posterior  revenda  da  substância
entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
que será devidamente avaliada na instrução processual. 7. Designação de outro membro para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

106. Processo: 1.15.003.000191/2011-62 Voto: 6141/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: INQUÉRITO CIVIL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
MUNICÍPIO. REVISÃO PARCIAL DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). CRIME DE
NATUREZA FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA VIA ADMINISTRATIVA.
PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI  N.  12.810/2013).  EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA
FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PARCELAMENTO
DO  DÉBITO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Civil instaurado para apurar a prática do crime de apropriação indébita previdenciária
(CP, artigo 168-A). 2. Promoção parcial de arquivamento aos fundamentos de que o trânsito em
julgado do processo administrativo fiscal é condição de procedibilidade para a propositura da ação
penal e início da investigação criminal. Sustenta também que, por ser o infrator ente municipal,
resta impossível a propositura da ação penal uma vez que há previsão legal de parcelamento e o
débito  estará  sempre  garantido  pela  retenção  de  recursos  do  Fundo  de  Participação  dos
Municípios (FPM), de acordo com o disposto nos artigos 1° e 3° da Lei 12.810/13. 3. A natureza
jurídica do crime de apropriação indébita previdenciária é de crime formal, que dispensa prévia
constituição definitiva do crédito tributário antes do início da persecução penal. 4. Não há notícias
de que o município tenha aderido ao Parcelamento Especial previsto na Lei 12.810/2013 para a
quitação  de  seus  débitos.  O parcelamento  deve  ser  concretamente  efetivado  para  ensejar  a
extinção da punibilidade. 5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de apropriação
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indébita previdenciária (CP, art.  168). Remessa à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para
apreciação do declínio de atribuições quanto à improbidade administrativa.

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

107. Processo: 1.26.005.000127/2015-10 Voto: 6133/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA  E  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTS. 168-A E 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC  Nº  75/93,  ART.  62   IV).  INEXISTÊNCIA  DE  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  CONSTITUÍDO.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 337-A DO CP E
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL QUANTO
AO CRIME DO ART. 168-A DO CP. 1. Notícia de fato instaurada para para apurar a prática dos
crimes  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (art.  337-A  do  Código  Penal)  e  de
apropriação  indébita  previdenciária  (art.  168-A  do  Código  Penal),  ocorridos  nos  exercícios
financeiros/fiscais de 2009-2012 e 2013-2016, atribuídos ao prefeito do município de Terezinha/PE
2.  O  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (art.  337-A,  do  CP)  é  de  natureza
material. A inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários impõe o arquivamento do
feito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.. 3. O crime do art. 168-A, de natureza formal, caracteriza-
se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições  previdenciárias  descontadas  da
remuneração do trabalhador, de modo que não há motivo para obstar a persecução penal até o
término  de  procedimento  administrativo  destinado  a  apurar  o  prejuízo  efetivamente
experimentado. Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 02/06/2011). 4.
No  caso  do  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  não  há  necessidade  de  nenhum
procedimento prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária devida. O
desconto ou retenção de certa quantia ao salário é ato que concerne exclusivamente ao poder
decisório  do  empregador.  Assim,  se  há  valor  retido,  apurado  segundo  o  próprio  juízo  do
empregador,  há  a  obrigação  do  recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,
independente do fato de o valor descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 5. Além
disso, o tipo penal aperfeiçoa-se no momento em que nasce ao empregador a obrigação jurídica
de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse
caso, conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -"descontar" e "deixar de recolher". A
discussão administrativa sobre o valor,  portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto. [...](HC
93874, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 11/4/08). 6. Homologação do arquivamento em relação ao
crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A)  e  designação  de  outro
Membro do MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de apropriação indébita
previdenciária (CP, art. 168-A).

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  por  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de
apropriação indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).  O Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada
juntou voto vencido. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

108. Processo: DPF/BG-00206/2014-INQ Voto: 5616/2015 Origem: GABPRM2-RGN - RAFAEL
GUIMARÃES NOGUEIRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível delito de furto (art. 155, § 4º, inciso II, c/c art. 29, CP), consistente na
realização  de  transferências  bancárias  não  autorizadas  pelo  correntista,  via  internet.  A conta
bancária objeto da fraude é vinculada ao Banco do Brasil. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou
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empresas públicas federais. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

109. Processo: DPF/JZO/BA-00051/2015-INQ Voto: 5679/2015 Origem: SJUR/PRM-BA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CAMPO 
FORMOSO

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato majorado (art. 171, § 3º do CP), supostamente praticado em desfavor
de  correspondente  bancário  da  Caixa  Econômica  Federal.  Através  de  ligações  telefônicas,
pessoas  ainda  não  identificadas  se  passavam  por  funcionários  da  CEF  e  faziam  com  que
correspondentes realizassem transferências bancárias para contas distintas, bem como recargas
de  créditos  para  telefones  celulares.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR/MPF).
Diligências. O gerente da CEF esclareceu que as supostas práticas criminosas não causaram
nenhum  prejuízo  à  referida  empresa  pública  federal,  mas  tão  somente  ao  correspondente
bancário  (Caixa  Aqui),  tanto  que a CEF não ressarciu  os prejuízos dos correspondentes,  em
virtude da culpa exclusiva destas agências e seus funcionários. Acrescentou, ainda, que os golpes
não  incluíram  qualquer  fragilidade  ou  eventual  responsabilidade  do  banco.  Até  o  presente
momento, não há elementos de informação 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.

110. Processo: DPF/SR-AL-00196/2010-INQ Voto: 6169/2015 Origem: GABPR1-MJL - MARCELO
JATOBA LOBO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Movimentações
financeiras atípicas em contas de particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  2ª CCR). Diligências. Apurou-se que os particulares já foram condenados na Justiça Estadual
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e
35  da  Lei  nº  11.343/06.  As  evidências  apontam  que  os  valores  movimentados  nas  contas
titularizadas pelos investigados são oriundos do tráfico de drogas. Conforme dispõe o art. 2º, III, a
e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da
competência  da  Justiça  Federal  quando  praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal. (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013). 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.

111. Processo: SPF/BA-00301/2012-INQ Voto: 3196/2015 Origem: NUCRIMJ/PRBA - 
NÚCLEO CRIMINAL JUDICIAL DA 
PR/BA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocupação irregular de faixa de areia de praia, por estruturas similares a
barracas instaladas sem autorização do poder público, na orla de Madre de Deus/BA (arts. 40 e
60 da Lei 9605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Diligências. O IBAMA
asseverou que a faixa de praia pertence à União, sendo de competência da Superintendência do
Patrimônio da União (SPU) a delimitação dos terrenos de marinha. Em contrapartida, os extensos
Laudos de Perícia Criminal Federal apontaram que, em razão da SPU ainda não ter demarcado a
linha da preamar média em Madre de Deus/BA, não é conclusiva a tese de que a área está
inserida em terreno de marinha. Atestaram, ainda, que de acordo com as bases de dados obtidas
junto ao próprio IBAMA e SEMA/BA, a área periciada se encontra dentro dos limites de Área de
Proteção Ambiental  APA Baía de Todos os Santos, unidade de conservação estadual, de uso
sustentável, criada pelo Decreto 7595, em 05.06.1999. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

112. Processo: 1.11.000.000879/2015-45 Voto: 6149/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Informação  remetida  pela  Vara  da  Infância  e  Juventude  de  Maceió  de  uso
indevido  do  Poder  Judiciário  para  aquisição  de  bens  necessários  a  pessoas  carentes,  com
suposta alienação dos interessados, o que configuraria possível prática de influência sobre os
necessitados para implementação de ações na justiça, com suposto direcionamento dos casos
para  uma  única  advogada  e  das  aquisições  para  uma  única  empresa.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). O membro do Ministério Público Estadual requereu e o juiz
estadual deferiu a abertura de inquérito policial para apurar do caso. 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.

113. Processo: 1.13.000.002211/2014-87 Voto: 6163/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática de crime resultante de preconceito (art.  20,  Lei  nº  7.716/89)
contra nordestinos, por meio da internet. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). 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. O fato de o crime ter ocorrido via rede
mundial de computadores, não atrai, por si só, a competência da justiça federal. Inexistência de
transnacionalidade. Precedentes STF (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013). 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.

114. Processo: 1.13.001.000151/2015-39 Voto: 5853/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração
sexual de vulnerável (CP, art. 218-B). Representante noticiou a prática de prostituição infantil em
hospedarias do Município de Benjamin Constant/AM. 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.

115. Processo: 1.14.001.000329/2015-12 Voto: 5847/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168) praticado por gestora de
município. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Crime cometido contra particulares, porquanto
as mensalidades sociais e contribuições assistenciais não têm caráter previdenciário. 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.

116. Processo: 1.14.008.000111/2015-90 Voto: 5706/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização de medicamentos sem o registro do órgão competente -
ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I e VI). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2a
CCR). O fato de os produtos não terem o registro em referência não têm o condão de, por si só,
atrair a competência da Justiça Federal,  posto que não há ofensa direta e específica a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades.  A conduta ora investigada só atrai  a
competência da Justiça Federal  quando há indícios de que o produto foi  importado de forma
irregular ou produzido, o que não é o caso dos autos, ou quando há conduta que atinja a própria
atividade fiscalizatória de órgão Federal. Caso em que se constatou apenas a comercialização e
funcionamento  sem  registro.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

117. Processo: 1.15.003.000204/2015-27 Voto: 5856/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (art. 147, CP) cometido contra particulares que fazem
críticas à administração pública do Município de Granja/CE. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal em prejuízo
a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
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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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

118. Processo: 1.16.000.001062/2015-16 Voto: 5552/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível delito de estelionato (art. 171, § 3º, CP), consistente na abertura de
conta corrente na Caixa Econômica Federal, sem o conhecimento da interessada. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Diligências. Ofício informando que não houve prejuízo à
instituição financeira em razão da referida notícia. Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou
interesses  da  União,  suas  autarquias  ou  empresas  públicas  federais.  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  do  Distrito
Federal e Territórios.

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

119. Processo: 1.17.000.001340/2015-90 Voto: 5669/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por sócio-proprietário de uma empresa, informando
que tomou conhecimento, por meio da Secretaria de Fazenda/ES, da existência de registros de
transações  comerciais  de  sua  empresa  com  determinada  pessoa  jurídica  de  direito  privado
localizada no Estado de Goiás.  Tais  transações,  supostamente,  ocorrem desde 28/04/2014 e
ultrapassam o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Diligências. Não há notícia de crédito fiscal devidamente constituído.
Ausência de indícios mínimos 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.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

120. Processo: 1.17.000.001817/2015-37 Voto: 5681/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima relatando que uma idosa estaria sofrendo maus-tratos
por parte de sua filha (Lei nº 10.741/03, art. 99). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta
ilícita atribuída à filha da 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.
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121. Processo: 1.17.001.000128/2015-03 Voto: 5550/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia de comercialização ilegal de munição de arma de fogo (art. 17, Lei
10.826/2003).  Em  entrevista  concedida  a  uma  Rádio  local,  o  Prefeito  Municipal  de  Alegre
mencionou o fato de que um amigo teria providenciado a troca das munições de sua arma de
fogo.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR/MPF).  Orientação  consolidada  pelo
Superior  Tribunal  de Justiça no sentido de que o Estatuto  do Desarmamento não remeteu à
Justiça Federal  toda a competência para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP, DJe:
25/10/2010).  Caso  em  que  não  restou  demonstrada  qualquer  lesão  (ou  perigo  de  lesão)  à
integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação,
ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União. Indícios de transnacionalidade
do  delito  não  evidenciados.  Precedente  da  2ª  CCR  (IPL nº  0534/2010,  Sessão  nº  625,  de
10/08/2015, unânime). Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

122. Processo: 1.17.002.000143/2015-33 Voto: 5712/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível conduta criminosa do Prefeito da cidade de Marataízes/ES, que, por
intermédio  de  terceiro,  teria  oferecido  cobrança  indevida  para  nomeação  de  concursados  do
município.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR/MPF).  Ausência  de  indícios  de
irregularidades  envolvendo  bens,  direitos  ou  serviços  da  União.  Ausência  de  elementos  de
informação 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.

123. Processo: 1.18.000.001170/2015-14 Voto: 5863/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (art. 171, CP) ocorrido entre particulares, mediante
a utilização da rede mundial de computadores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  2ª CCR). A denunciante recebeu proposta de emprego para trabalhar como babá nos Estados
Unidos, entretanto, com a constatação de que se tratava de provável golpe de estelionato, não
forneceu seus dados.  Ao abrir  a planilha para o preenchimento cadastral,  imediatamente seu
computador passou a funcionar como fonte de envio de mensagens automáticas. Suspeita-se da
existência  de  uma  organização  criminosa  internacional,  que  estaria  praticando  o  crime  de
estelionato  na  internet,  por  meio  de  utilização  do  correio  eletrônico  para  recebimento  de
informações. O fato da conduta ter sido praticada por meio da rede mundial de computadores, por
si  só,  não  atrai  a  competência  da  Justiça  Federal,  e  embora  caracterizada,  em  tese,  a
transnacionalidade do delito, o Brasil não ratificou acordo, tratado ou convenção internacional que
vise coibir o delito específico sob investigação (Enunciado de nº 50 desta 2ª CCR, verbis: O fato
de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente por este
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motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.). Eventual prejuízo
suportado  exclusivamente  pela  particular  noticiante.  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 do Distrito Federal e Territórios.

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

124. Processo: 1.22.024.000103/2015-73 Voto: 5716/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação noticiando que professor teria postado em sua página comentário
incentivando a prática de crime (CP, Art. 287). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). O crime de
apologia ao crime não está entre aqueles previstos em tratado ou convenção internacional de que
o Brasil seja signatário. Fato narrado que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas
no art. 109 da Constituição. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

125. Processo: 1.23.000.000594/2015-93 Voto: 6254/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (art.  171,  CP)  ocorrido  entre  particulares.
Comparecimento  de  algumas  pessoas  à  sede  da  Procuradoria  da  República  relatando  que
receberam ligações telefônicas de um suposto servidor do Ministério Público Federal, informando
que ganharam uma ação na justiça contra o INSS, referente à época do Governo Collor, e teriam
o  direito  de  receber  um  valor  monetário,  mas  para  liberação  do  dinheiro  precisavam  fazer
depósitos bancários em nome de um terceiro. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª CCR). Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. Carência 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.

126. Processo: 1.23.002.000113/2015-20 Voto: 6184/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 69-A). Revisão de declínio de atribuição
(Enunciado  nº  33  da  2ª  Câmara).  Prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA, operacionalizado por órgão
estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

46



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

127. Processo: 1.23.005.000195/2015-82 Voto: 6188/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental previsto,em tese, no art. 51 da Lei nº 9.605/98. Porte e
uso de motosserra, sem autorização do órgão competente. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR/MPF). Não há notícia de que o crime ambiental tenha ocorrido em
área federal, seja em terra indígena ou mesmo em área declarada de interesse direto da União ou
destinada  a  proteger  bem  daquele  ente.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Parquet Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

128. Processo: 1.23.006.000098/2015-80 Voto: 5827/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes ambientais (Lei n° 9.605/98, art.69 e 299, CP). Inserção de
dados falsos no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA,
receptação e comercialização ilegal desses produtos. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª
Câmara).  A gestão florestal  no Estado do Pará encontra-se,  atualmente,  sob os cuidados da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), a qual possui o SISFLORA como mecanismo de
controle na comercialização de produtos e subprodutos madeireiros. Infere-se não haver lesão a
bens ou serviços federais. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

129. Processo: 1.25.000.002255/2015-77 Voto: 5696/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Movimentações
financeiras atípicas em conta de particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª  CCR).  Diligências  preliminares  apontaram  que  as  movimentações  financeiras  descritas
estariam vinculadas com a prática de lavagem de ativos oriundos de crimes de roubos, furtos e
posse ilegal de armas, que estão sob o processamento na Justiça Estadual do Paraná. Conforme
dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de
dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal. (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, DJe 05/06/2013). 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.
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130. Processo: 1.26.000.002735/2015-09 Voto: 6183/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante relatando crime contra sua honra (CP, art. 140) praticado por meio
da internet  .  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

131. Processo: 1.28.000.000213/2014-17 Voto: 5869/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  pesca  predatória  com  utilização  de
petrecho não permitido e rede de emalhar com malhas pequenas e de batebuia em barragem (art.
34, § único, inciso II, Lei 9.605/98). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°32  2ª CCR).
Diligências.  O  Departamento  Nacional  de  Obras  Contra  as  Secas  (DNOCS)  informou  que  a
construção e titularidade da Barragem Tabatinga, objeto apuratório, pertencem ao Governo do
Estado do Rio  Grande do Norte.  Competência  da Justiça Estadual.  Inexiste lesão a bens da
União. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

132. Processo: 1.28.000.000828/2015-16 Voto: 5824/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (art. 4, Lei nº 1.521/51). Informações
do  Relatório  de  Inteligência  Financeira  (RIF)  indicam  suposta  prática  de  usura  pecuniária
cometida por particulares (agiotagem), que utilizam informalmente empresa de sua propriedade
como factoring. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 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  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

133. Processo: 1.28.000.002344/2014-21 Voto: 5899/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato (art. 171, CP) ocorrido entre particulares.
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Ligação telefônica de um suposto Diretor Financeiro do Conselho Nacional da Justiça Federal
solicitando a realização de depósito bancário de quase 50 (cinquenta) mil reais para posterior
levantamento de precatório judicial no valor aproximado de 300 (trezentos) mil reais. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  2ª  CCR).  Ausência  de prejuízo  a  bem,  serviço  ou
interesse da União. Carência 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.

134. Processo: 1.29.000.001509/2015-91 Voto: 5724/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Movimentações
financeiras atípicas em contas particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Diligências. Apurou-se que o particular já foi denunciado na Justiça Estadual do RS por
tráfico  de drogas.  Conforme dispõe o art.  2º,  III,  a  e  b,  da Lei  nº  9.613/98,  o  processo e o
julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda,
quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. (CC 113.359/RJ, Rel.
Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

135. Processo: 1.29.018.000190/2015-97 Voto: 5502/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299, CP). Representação relatando
que o ex - Prefeito do Município de Centenário/RS, teria adquirido um posto de combustível, no
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), e registrado a sua propriedade em nome de
terceiros. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Diligências. 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. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

136. Processo: 1.30.001.003946/2015-18 Voto: 6251/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de furto (CP, art. 155) e de injúria (CP, art. 140),
consistentes na subtração de um aparelho celular e posterior criação de um perfil falso no site de
relacionamentos facebook, com utilização de fotos da noticiante que estavam armazenadas no
aparelho. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo exclusivo à vítima particular. Ausência
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de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

137. Processo: 1.30.001.004025/2015-72 Voto: 6193/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação anônima. Relato  de que determinada empresa de assessoria
estaria solicitando pagamento aos interessados em obter vagas de trabalho. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 -  2ª  CCR/MPF).  Possível  crime de estelionato (CP,  art.  171)  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. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

138. Processo: 1.30.020.000251/2015-56 Voto: 5682/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima. Supostas apreensões irregularidades de veículos que
atuariam no transporte  alternativo  no município  de São Gonçalo.  Apreensões realizadas pelo
Detro  autarquia estadual que fiscaliza o transporte rodoviário no Rio de Janeiro  que contrariam
decisão  judicial  proferida  nos  autos  de  processo  em trâmite  na  justiça  estadual.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF).  Ausência de indícios de irregularidades envolvendo
bens, direitos ou serviços da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições.

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

139. Processo: 1.34.001.005167/2015-16 Voto: 5701/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Noticia da suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51,
art. 2º, inc. IX), mediante o exercício da atividade denominada pirâmide financeira. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Fraude  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo
recrutamento de outras pessoas para o  esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja
entregue. Enunciado n. 498 da Súmula do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as
instâncias,  o  processo  e  o  julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular.  Ausência  de
atividade bancária a configurar crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 1º).
Precedente do STJ (CC 121146/MA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se
assemelha aos precedentes da 2ª CCR, nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo
nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,
20/03/2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, José Osterno Campos de
Araújo, Sessão 611, 10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

140. Processo: 1.34.011.000379/2015-80 Voto: 5699/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Representante  afirmou  sentir-se
ameaçada por particular que teria prometido divulgar suas fotos íntimas em rede social. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Ameaça entre particulares. Inexistência de indícios
de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

141. Processo: 1.34.029.000090/2015-71 Voto: 5857/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (art. 171, CP) ocorrido entre particulares. Promessa
fictícia de obtenção de cidadania espanhola mediante depósito bancário no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de
prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. Carência 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.

142. Processo: 1.34.029.000111/2015-59 Voto: 5690/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental, consistente em maus tratos contra um cão doméstico
(art. 32, Lei nº 9.605/98) e da contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42 do
Decreto-lei  3.688/41.  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.

Outras deliberações(Declínio)

143. Processo: 1.21.000.000659/2015-75 Voto: 5711/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de fato. Representação. 1) Suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional.
Representante  informou ter  recebido uma ligação informando existir  um fundo exorbitante  de
valores que envolve o Banco Central e a Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Denúncia que não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir
uma investigação criminal responsável e útil. Informações que demonstram a existência de crime
de estelionato. Homologação do arquivamento. 2) Possível prática do crime de estelionato (art.
171 do CP). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33, 2ª CCR). Fato ocorrido entre
particulares.  Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  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.

144. Processo: 1.29.005.000024/2015-30 Voto: 5521/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Reclamatória trabalhista cujo objeto versa sobre a indenização por danos morais
em razão do óbito em decorrência de acidente de trabalho. Refere-se, em tese: 1) Prática da
contravenção penal  consistente  em deixar  a  empresa de cumprir  as normas de segurança e
higiene do trabalho (art. 19, § 2º, Lei 8.213/91). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  2ª CCR). Competência da Justiça Estadual. Conforme o Enunciado nº 37, desta 2ª CCR, in
verbis:  Não é atribuição  do Ministério  Público  Federal  a  persecução penal  de contravenções
penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico
da União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas  públicas.  (Ref.:  Art.  109,  IV  da CF e  da
Súmula 38 do STJ). Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual. 2) Prática do delito de periclitação da vida e da saúde de outrem (art. 132, CP). Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Não  há  como  corroborar,  no  aspecto  penal,  a
conclusão do juízo trabalhista de que a conduta dos superiores hierárquicos do funcionário foi
determinante à ocorrência do acidente fatal, pois, seja por não diligenciarem suficientemente na
proteção dos trabalhadores contra acidentes de trabalho ou seja por estabelecerem frequentes
jornadas extraordinárias de trabalhos ao de cujus, não há como evidenciar o elemento subjetivo
do  tipo  penal,  no  caso,o  dolo.  Não  há  previsão  da  modalidade  culposa  no  referido  delito.
Inexistência  de  elementos  a  permitirem  a  continuidade  das  investigações.  Homologação  do
arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

145. Processo: DPF/AGA/TO-00150/2014-INQ Voto: 5474/2015 Origem: SJUR/PRM-TO - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/ARAGUAINA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Declaração  anônima.  Possível  crime  ambiental  (art.  29,  Lei  9.605/98),
consistente  na  caça  de  espécimes  da  fauna  silvestre  sem  a  devida  permissão,  licença  ou
autorização da autoridade competente, ocorrido em terras indígenas. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62-IV). Diligências. Não se logrou êxito em alcançar elementos mínimos de
materialidade capazes de ensejar futura ação penal. Não foram localizadas armas utilizadas na
suposta  caça,  ou  animais  silvestres  abatidos,  nem  mesmo  uma  testemunha  que  prestasse
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esclarecimento acerca dos fatos. Inexistência de indícios de materialidade delitiva. Homologação
do arquivamento.

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

146. Processo: DPF/AGA/TO-00375/2013-INQ Voto: 6129/2015 Origem: SJUR/PRM-TO - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/ARAGUAINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Encaminhamento de 5 (cinco) casos de crimes de estelionato contra o INSS
(CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento  indevido  de  benefícios  previdenciários  após  os  óbitos  dos
titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em 2 (dois) casos, verifica-se que
já transcorreram mais de 12 (doze) anos desde a data do último saque indevido. Pena máxima
cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). 2) Em relação a 2 (dois) benefícios,
não houve percepção de mais de 03 (três) parcelas. 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) Quanto a 1 (um) benefício, as diligências
empreendidas  para  a  identificação  da  autoria  não  frutificaram.  Último  saque  em 31/07/2006.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 4) Homologação do
arquivamento.

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

147. Processo: DPF/AGA/TO-00399/2013-INQ Voto: 5688/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  §3º),  praticado mediante a
contrafação de certidão de óbito, com a finalidade de requerer benefício previdenciário, perante o
INSS, que foi deferido com subsequentes saques. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV).
Saques realizados entre novembro de junho de 1993 e agosto de 1996. Pena máxima cominada
de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109-III), já que decorridos mais de 12 anos do último saque. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

148. Processo: DPF/MOS-IP-00404/2013 Voto: 5297/2015 Origem: GABPRM1-AMSJ - 
ANTONIO MARCOS DA SILVA DE 
JESUS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento  de  benefício
previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 07/04/2002. O suposto delito compreendeu o
período  de  abril/2002  a  outubro/2003,  ocasionando  um  prejuízo  de  R$  7.426,53  (sete  mil
quatrocentos  e  vinte  e  seis  reais  e  cinquenta  e  três  centavos),  atualizados  em  24/09/2012.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No âmbito administrativo, o INSS verificou que
a  segurada  não  tinha  representante  legal  ou  procurador  cadastrado  para  recebimento  do
benefício, não identificando o autor dos saques. Não houve renovação de senha e os benefícios
foram sacados por meio de cartão magnético. Fatos ocorridos há quase 12 anos. Inexistência de
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elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível  de
investigação  a justificar  diligências.  Ausência  de justa  causa para o  prosseguimento  do feito.
Homologação do arquivamento.

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

149. Processo: JF/CE-0009237-07.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 5718/2015 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito Policial. Prática do crime de roubo (CP, art. 157) à agência dos Correios  EBCT. Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Os empregados envolvidos no fato foram ouvidos e em
nada acrescentaram para a elucidação da autoria. Informação de que os fatos ocorreram em um
curto lapso temporal (cerca de 5 minutos) e que os autores estavam vestidos de modo a dificultar
sua identificação, tendo em vista que vestiam máscaras, bonés e óculos escuros. Informação de
que o sistema de câmeras da agência estava em funcionamento, mas a qualidade era ruim à
época,  prejudicando  a  visualização  dos  acontecimentos.  Ausência  de  diligências  capazes  de
identificar os suspeitos. Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: JF/CZS-0002170-70.2015.4.01.3001-
TC

Voto: 5691/2015 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial. Apuração de possível crimes ambientais supostamente realizados na em terra
indígena e seu entorno.  Notícia  de que indígenas estariam realizando caça com cachorro na
localidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Expedição de ofícios ao IMAC,
IBAMA e ICMBIO, com solicitação do envio de eventuais relatórios de fiscalização e autos de
infração  sobre  caça  ilegal  com cachorro  na referida  localidade.  O IMAC informou que  foram
realizadas  denúncias  de  caçada,  todavia,  não  foram  identificados  os  infratores.  O  IBAMA,
informou  que  tem  realizado,  em  cooperação  com  a  FUNAI,  ações  fiscalizatórias  nas  terras
indígenas, mas não soube apontar possíveis autores. O ICMBio informou não possuir informações
relevantes  sobre  o  caso.  A FUNAI  informa  que  durante  visita  realizada  no  entorno  da  terra
indígena não constatou ação de ilícitos ambientais. A autoridade policial determinou realização de
diligência in loco, a fim de entrevistar os suspeitos, bem como coletar eventuais indícios de caça
predatória.  O  cacique  informou  sobre  o  comprometimento  da  tribo  com  o  Plano  de  Gestão
Territorial  e  Ambiental  da  Terra  Indígena,  destacando  que  neste  documento  está  evidente  a
proibição  de  caça  predatória.  Ausência  de  indícios  mínimos,  seja  de  autoria,  seja  de
materialidade,  aptos  a  dar  prosseguimento  à  presente  investigação  ou  ao  oferecimento  de
denúncia.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.
Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: SRPF/MA-00310/2015-IPL Voto: 5298/2015 Origem: GABPRM1-FPVSP - 
FRANCISCO DE PAULA VITOR 
SANTOS PEREIRA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento  de  benefício
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previdenciário após o óbito de duas seguradas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  No âmbito  administrativo,  o  INSS verificou  que  as seguradas não tinham representantes
legais ou procuradores cadastrados para recebimento do benefício, não identificando os autores
dos saques. Não houve renovação de senha e os benefícios foram sacados por meio de cartão
magnético.  Fatos  ocorridos  há  mais  de  10  anos.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
possibilitem a identificação da autoria  delitiva  e de linha plausível  de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento

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

152. Processo: 1.00.000.011902/2015-19 Voto: 5435/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Registro Especial instaurado a partir de Inquérito Civil Público. Crime de desobediência a decisão
judicial sobre perda ou suspensão de direito (CP, art. 359). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Possível exploração ilegal de bingo após decisão judicial suspendendo a atividade.
Casa  de  bingo  mantida  em  funcionamento  por  sucessivas  decisões  judiciais  posteriormente
cassadas.  Efetivo  cumprimento  da  ordem para  o  encerramento  das  atividades  providenciado
pelos próprios responsáveis, conforme certificado pelo Oficial de Justiça incumbido da lacração e
interdição do estabelecimento.  Análise dos autos que não aponta qualquer indício de conduta
dolosa  capaz  de  configurar  crime.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

153. Processo: 1.00.000.012425/2015-09 Voto: 6177/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Expediente  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime
previsto  no art.  39,  §  5º,  III,  da Lei  nº  9.504/97.  Equipe de  fiscalização  que  teria  observado
pessoas  conduzindo  bandeiras,  sendo  que  uma  delas  estaria  com  material  de  distribuição
(adesivos), no dia do primeiro turno das eleições de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV). Fatos narrados que não configuram qualquer 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

154. Processo: 1.00.000.015517/2014-51 Voto: 5689/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime contra a flora praticado por três sócios, em razão da comercialização de
madeira sem emissão da documentação legal necessária (art. 46 da Lei 9.605/1998). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Quanto a dois investigados não há elementos de autoria e
materialidade suficientes  para  dar  ensejo  à  persecução penal,  tendo em vista  que,  conforme
alteração do contrato  social  da empresa investigada, válida durante a ocorrência  do crime,  a
administração ocorria de forma isolada e individual. Consta do termo de declarações colhidos dos
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sócios que a administração da empresa cabia unicamente a um dos investigados, ao passo que
os outros dois atuavam na filial. Ausência de provas no sentido de que os investigados detinham
poderes de administração na empresa quando da ocorrência do crime. Oferecimento de transação
penal ao investigado administrador da empresa. Homologação do arquivamento.

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

155. Processo: 1.10.000.000324/2015-31 Voto: 5822/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto vídeo de crime de homicídio (Art. 121 CP), veiculado por meio de rede
social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Averiguação do link. Página encontrou-
se indisponível. Inexistência de elementos mínimos para prosseguimento da persecução penal.
Ausência de materialidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Homologação do
arquivamento.

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

156. Processo: 1.11.001.000221/2014-42 Voto: 5744/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Inserção  de  informações
imprecisas referentes ao porte da empresa, nos anos de 2011 e 2012, no sistema de controle
oficial (CTF) do IBAMA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ao ser
instada, a empresa investigada apresentou os documentos solicitados pela autoridade ambiental,
conforme consta do processo. A ordem legal foi devidamente observada, não se verificando a
prática  do  delito  de  desobediência.  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.

157. Processo: 1.13.000.001072/2015-55 Voto: 5864/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de benefício
previdenciário após o óbito do segurado (óbito ocorrido em 16/09/2004). Saques realizados no
período  de  01/09/2004  a  31/01/2005  (último  saque  realizado  em  02/2005).  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Segurado  não  tinha  representante  legal  ou
procurador  cadastrado  para  recebimento  do  benefício,  fato  que  dificultaria  a  identificação  do
recebedor  das  parcelas  do  benefício  previdenciário.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
possibilitem a identificação da autoria  delitiva  e de linha plausível  de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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158. Processo: 1.13.000.002165/2014-16 Voto: 5693/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Notícia formulada por particular, que supostamente estaria
sendo  vítima  de  calúnias,  injúrias,  difamações  e  ameaça  em  razão  de  ACP  proposta  pelo
Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Envio de notificação
ao representante para prestar esclarecimentos. Em resposta, a suposta vítima informou que todos
os fatos relatados foram resolvidos pelo Ministério Público Estadual, tudo está encerrado e que
nenhuma  autoridade  federal  praticou  abuso  de  poder  .  Ausência  de  providências  a  serem
tomadas. Homologação do arquivamento.

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

159. Processo: 1.13.001.000103/2014-60 Voto: 5894/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Associação dos povos Kambeba de São Paulo de Olivença estaria
reconhecendo indígenas estrangeiros como brasileiros, para viabilizar acesso a benefícios dos
nacionais. Representante informou, ainda, que a comunidade indígena Porto Velho estaria há dois
anos  sem receber  atendimento  médico.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Expedição de ofícios aos órgãos competentes para prestação de informações. A FUNAI informou
que não teria conhecimento de que a associação estaria cadastrando estrangeiros com o intuito
de  conseguir  benefício  social.  O  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena   DSEI  informou  que  a
comunidade estaria sem Agente Indígena de Saúde- AIS pelo fato de o morador indicado pela
aldeia não possuir documentação para contratação. Informou ainda que a aldeia é atendida uma
vez por mês por equipe multidisciplinar de saúde. Constata-se que, se existente, a eventual fraude
cometida pela associação não possui lesividade, já que há somente a emissão de carteira de
associado, que não possui valor de documento oficial para a requisição de benefícios sociais e
que não influencia as decisões tomadas em relação aos cadastros e documentos emitidos pela
FUNAI. 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.

160. Processo: 1.14.000.000873/2015-66 Voto: 6130/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,IV). Diligência. Ofício enviado pelo Procurador oficiante ao
Juízo  noticiante  solicitando  informações  acerca  dos  fatos,  uma  vez  que  os  documentos
comprobatórios do fato não foram encaminhados. Inércia da autoridade oficiada. Reiteração do
ofício.  Ausência  de  resposta.  Informação  sobre  o  arquivamento.  Inexistência  de  resposta.
Carência de elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal
responsável e útil. Homologação do arquivamento.

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

161. Processo: 1.14.000.001046/2014-17 Voto: 5900/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.898/65, art.
4º, 'h'), consistente na prática de arbitrariedades praticadas no curso de processo administrativo
disciplinar contra o representante em trâmite na OAB/BA. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art.  62-IV).  Ausência  de  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva.  Observância  da  garantia
constitucional do devido processo legal. Legalidade e legitimidade da designação dos julgadores e
da tramitação do feito. Inexistência de fatos novos idôneos a modificar o resultado do processo
administrativo. Vedação do Ministério Público de ingressar no mérito das decisões colegiadas da
OAB. Homologação do arquivamento.

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

162. Processo: 1.14.000.001675/2014-39 Voto: 2244/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representante  noticiando  que  cidadão  Português,  com
objetivo de obter renovação de seu visto, teria prestado declaração falsa à Receita, informando
ser investidor estrangeiro direto, e que estaria exercendo ilicitamente a medicina nos Municípios
de Salvador e Rio  de Janeiro.  Informou,  ainda,  que o representado é foragido da Justiça de
Portugal, tendo sido condenado à pena de 6 anos e 6 meses de prisão pela prática do crime de
pedofilia.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Constatou-se que o
cidadão  exerce  a  atividade  de  quiropraxia,  que  não  constitui  exercício  de  medicina.  Não  há
maiores  informações  sobre  a  prestação  de  informação  falsa  à  Receita  Federal.  A
Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia informou que foram realizadas pesquisas
no Sistema Projeto Brasil   PBR, oportunidade em que se constatou que tanto no Sistema de
Informações Criminais  SNIC, onde seria possível verificar o lançamento de eventual condenação,
quanto  no  SIMPI,  INFOSEG,  CNJ  e  Núcleo  de  Operações,  onde  seria  possível  verificar  a
existência  de mandado de prisão,  retornaram negativos.  A representante  solicitou prazo  para
juntada de informações, contudo houve o transcurso in albis. Ausência de indícios da ocorrência
de crime. Ausência de justa causa para a persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

163. Processo: 1.14.002.000008/2015-08 Voto: 1388/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Assaltos  praticados  contra  agências  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e
Telégrafos (EBCT) situadas nos municípios de Capim Grosso/BA e Nordestina/BA. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  O  corregedor  regional  da  Polícia  Federal  na  Bahia
considerou  desnecessária  a  instauração  de  inquéritos  policiais,  tendo  em  vista  que  não  há
registros  de  imagens,  ou  estas  são  de  má  qualidade,  indicação  de  testemunhas  ou  mesmo
possibilidade de identificação de suspeitos em razão de artifícios utilizados pelos mesmos, como o
uso de capacetes e capuzes, além de dificuldades na realização de exames periciais e imprecisão
de seus resultados. Ausência de indícios mínimos 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

58



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

164. Processo: 1.14.004.000127/2015-32 Voto: 5823/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apologia  a  golpe  de  Estado  supostamente  por  meio  de
programas de rádios e TV, que fazem críticas a Presidente e seu partido político (art. 22 e 23,
caput, da Lei 7.170/83). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93). Mero inconformismo
do  noticiante.  Fatos  relatados  de  forma  vaga  e  genérica  com  transcrição  de  trechos  da
programação. Inocorrência de conduta ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

165. Processo: 1.15.000.000562/2015-60 Voto: 6233/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento  de  benefício
previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 23/04/2002. O suposto delito compreendeu o
período de maio/2002 a outubro/2003, totalizando, originalmente, o valor de R$ 4.040,00 (quatro
mil  e  quarenta  reais).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  No  âmbito
administrativo,  o  INSS verificou  que  o  segurado  não  tinha  representante  legal  ou  procurador
cadastrado para recebimento do benefício,  não  identificando o autor  dos  saques.  Não houve
renovação  de  senha  e  os  benefícios  foram  sacados  por  meio  de  cartão  magnético.  Fatos
ocorridos há quase 12 anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação
da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: 1.15.000.001222/2015-56 Voto: 5820/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular  no  período  de  01/12/2002  a  30/06/2003.  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62-IV).  Data  do  último  pagamento  em 09/07/2003.  Extinção  da
punibilidade (CP, art.  107,  IV).  Prescrição da pretensão punitiva estatal  (CP, art.  109, III  e V).
Homologação do arquivamento.

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

167. Processo: 1.15.000.003322/2014-36 Voto: 5901/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1º-IV, Lei 8.137/90,) praticado por
particulares ao obterem isenção do IPI na aquisição de veículos automotores, alegando para tanto

59



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

exercerem a profissão de taxista, o que, conforme a representação, não é verdadeiro. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ciência à Delegacia da Receita Federal. Inexistência de
constituição definitiva dos créditos tributários. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº
241 do STF. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição legal, a Autoridade
Fiscal deverá oferecer a representação fiscal para fins penais ao MPF. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

168. Processo: 1.16.000.001861/2015-84 Voto: 5202/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, §4º, II) em face da Caixa
Econômica  Federal.  Dispositivo  eletrônico  (chupa-cabra)  destinado  à  clonagem  de  cartões
bancários e captação das senhas encontrado instalado em terminal de auto-atendimento. Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Perícia realizada no dispositivo atestou que não foram
revelados fragmentos de impressões digitais com qualidade suficiente para serem submetidos a
pesquisa de confronto com prováveis suspeitos.  Inexistência de testemunhas no momento da
instalação  do equipamento  e  de linha plausível  de  investigação  a justificar  novas diligências.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

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

169. Processo: 1.17.000.001594/2015-16 Voto: 5862/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (arts. 34 § único, inciso II, Lei 9.605/98). Exercício de
pesca  mediante  uso  de  petrecho  proibido  (rede  de  espera)  sem  a  devida  licença  do  órgão
ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Rede disposta no mar,
mas não havia ninguém no local no momento da atuação policial. Autoria delitiva não identificada.
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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

170. Processo: 1.20.000.000908/2014-89 Voto: 5906/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhamento de proteção policial solicitada pelo
representante durante o período de internação em hospital para realização de cirurgia. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Impossibilidade de atendimento da solicitação, tendo em
vista reduzido efetivo policial. O Diretor do Hospital autorizou que o paciente fosse acompanhado
por  amigos  ou  familiares  no  período  de  internação.  Exaurimento  do  objeto.  Ausência  de
diligências,  tendo  em  vista  a  continuidade  das  investigações  por  meio  de  inquérito  policial,
conforme a Notícia de Fato 1.20.000.000590/2014-36. Homologação do arquivamento.

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

171. Processo: 1.22.003.000540/2014-54 Voto: 5819/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  desobediência  (CP,  art.  330).  Ré  condenada a  adquirir  e
disponibilizar (com recursos da União) medicamento à cidadã. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Ofícios expedidos ao município e secretaria de saúde envolvidos. Em resposta,
restou esclarecido que o medicamento está disponível, porém a paciente não foi localizada para
entrega. Não se verificou a prática do delito de desobediência por parte da investigada. 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.

172. Processo: 1.23.000.000082/2015-27 Voto: 6242/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de tráfico internacional de pessoas para fim de exploração sexual
(art. 231, CP). Representação anônima. Fornecimento de informações quanto à possível autora
do  crime.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Instauração  de  Investigação
Preliminar,  que  incluiu  diligências  no  endereço  indicado  e  a  constatação  de  que  a  possível
aliciadora  possui  passaporte  emitido  pelo  DPF,  entretanto  não  há  registro  de  movimentos
migratórios. Inexistência de indícios mínimos da prática delitiva em apuração. Ausência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

173. Processo: 1.23.000.000096/2015-41 Voto: 5826/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: MATÉRIA:  Procedimento  Investigatório  Criminal.  Prática  de  crime  ambiental  (art.  46  da  Lei
9.605/98) e de eventual falsidade de documento público (art. 297, CP). Transporte de madeira
serrada em desacordo com nota fiscal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime
ambiental  com pena máxima  cominada em 1  (um)  ano  de  detenção.  Crime de  falsidade  de
documento  com  pena  máxima  em 6  (seis)  anos  de  reclusão.  Fato  ocorrido  em 09/08/1998.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, III e V, CP), já que decorridos 15 anos da data
do fato. Extinção da punibilidade (art. 107, IV, 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

174. Processo: 1.23.000.000281/2014-54 Voto: 5854/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  noticiando  a  ocorrência  de  fraudes  relacionadas  a  órgãos
ambientais, ameça a policiais federais,  corrupção de policiais civis e tráfico de entorpecentes.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Polícia Federal informou que a denúncia não
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apresentou elementos básicos que possibilitassem a abertura de inquérito policial. Instauração de
procedimento  investigatório  criminal,  para  colheita  de maiores  informações sobre a  denúncia.
Instada a se manifestar,  o representante informou que por orientação jurídica apenas poderia
tratar sobre a identificação dos servidores do IBAMA e policiais supostamente envolvidos com
corrupção,  momento  em que  identificou  os  supostos  servidores,  sem,  no  entanto,  descrever
maiores detalhes sobre a ação criminosa. O denunciante não relata informações essenciais que
possibilitem  o  início  de  qualquer  investigação.  Verifica-se  que  o  próprio  denunciante  não
demonstra  interesse  em colaborar  no  prosseguimento  das  investigações.  Carência  de  dados
concretos  acerca  de  eventual  ilícito  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.

175. Processo: 1.23.000.000359/2015-11 Voto: 6132/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Encaminhamento de 64 (sessenta e  quatro)  casos  de crimes de estelionato
contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de benefícios previdenciários após os
óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  1) Em 60 (sessenta)
casos, verifica-se que já transcorreram mais de 12 (doze) anos desde a data do último saque
indevido. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art.  109, III). Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV). 2) Em
relação a 1 (um) benefício, não houve percepção de mais de 03 (três) parcelas. 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) Quanto a 3 (três) benefícios, o
último saque indevido ocorreu em 07/2006 (saque mais recente). Lapso temporal que impossibilita
a  identificação  dos  recebedores.  Inexistência  de  representantes  legais  ou  procuradores
cadastrados para recebimento dos benefícios. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 4) Homologação do arquivamento.

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

176. Processo: 1.23.000.000685/2011-03 Voto: 6187/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de falsificação de documento
público, consistente na ausência de anotação de CTPS (art. 297, §3º e 4º do CP), de sonegação
de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP) e de frustração de direitos assegurados por lei
trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 1) Falsificação de
documento público (art. 297, § 4º, do CP): não se tem certeza acerca do pacto laboral discutido no
processo trabalhista, já que o reconhecimento do vínculo se deu por confissão ficta, aplicável na
seara  trabalhista,  mas  que  não  pode  embasar  uma  condenação  criminal.  Ausência  de
informações concretas sobre o início do pacto laboral entre as partes da reclamação trabalhista.
2) Sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP): ocorrência do pagamento integral
do débito tributário. Extinção da punibilidade (Lei nº 10.684/03, art. 9º, § 2º). 3) Frustração de
direitos assegurados por  lei  trabalhista  (art.  203 do CP):  constatação diversas irregularidades
trabalhistas, mas se vislumbrou a ocorrência de fraude ou violência. Verifica-se que a reclamante
foi  dispensada  em  1/09/2010,  data  em  que  cessaram  as  supostas  condutas  que  poderiam
configurar  o  delito  do  art.  203  do  CP.  Pena  máxima  cominada  no  tipo  de  2  (dois)  anos  de
detenção. Prescrição em 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do CP). Extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

177. Processo: 1.23.000.000889/2015-60 Voto: 6166/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  9.605/98).  Ausência  de  registro  de  atividade
potencialmente poluidora no Cadastro Técnico Federal (Lei nº 6.938/81, art. 17-II). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta.
Ausência de providências a serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Homologação
do arquivamento.

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

178. Processo: 1.23.000.000949/2015-44 Voto: 5700/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Instauração para apurar suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art. 2º-IV). Empresa teria desviado ilicitamente a aplicação de recursos públicos provenientes do
Fundo de Investimentos da Amazônia  FINAM. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Fato que configura crime contra o sistema financeiro nacional (art. 201 da Lei 7.492/86). A última
liberação de recursos do FINAM se deu em 24/05/1993. Pena máxima prevista de 6 (seis) anos.
Prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, CP). Decurso desse prazo. Prescrição da pretensão
punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

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

179. Processo: 1.23.000.000970/2014-69 Voto: 6228/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia genérica que refere-se, em tese: 1) fraude cometida contra o Banco da
Amazônia/BASA,  consistente  na ausência  de prestação  de contas de  recursos recebidos  por
determinadas empresas cooperativas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Mesmo
diante  de  denúncia  genérica  e  da  ausência  de  fatos  caracterizadores  da  possível  fraude,
determinou-se  a  Instauração  de  Inquérito  Policial.  As  informações  obtidas  junto  ao  BASA,
demonstram apenas o descumprimento de cláusulas contratuais, sem indícios de crime. Ausência
de justa causa a ensejar a continuidade da presente investigação. Homologação do arquivamento.
2) não pagamento de verbas trabalhistas diante da declaração de falência de uma das empresas
envolvidas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Verificou-se  que  possíveis
irregularidades  trabalhista  já  são  objetos  de  investigações  criminais  específicas
(1.23.000.002510/2008-27 e 1.23.000.001414/2009-42). 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.

180. Processo: 1.23.000.001036/2013-83 Voto: 6240/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Comunicação de suposto desvirtuamento na execução do
objeto do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a União, por intermédio do Ministério da
Pesca e Agricultura, e a Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores no Estado do
Pará. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Adoção de novos procedimentos em
relação aos critérios de inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira e uma reformulação na
definição de cada categoria de pescador,  visando atender as alterações previstas no Decreto
8.425/2015. Não obstante, o Ministério Público Federal continuará exercendo seu papel de órgão
fiscalizador da lei e adotará as medidas necessárias para promover a responsabilização criminal
sempre  que  verificada,  no  caso  concreto,  fraudes  ao  seguro  defeso.  Homologação  do
arquivamento.

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

181. Processo: 1.23.000.001217/2015-71 Voto: 6164/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime ambiental (Art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos
de origem vegetal,  sem exigir  a  exibição  de  licença  do  vendedor,  outorgada pela  autoridade
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:) e
de falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em
15/01/2002 a empresa emitiu ATPF em discordância da realidade (CP. Art. 299). Em 14/10/2003 a
empresa  foi  autuada  pelo  IBAMA por  venda  de  madeira  sem  licença  válida  (art.  46  da  Lei
9.605/98). A pena cominada no art. 46, paragrafo único, da Lei 9.605/98, é detenção, de 6 meses
a 1 ano e a cominada no art. 299 do CP é reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, se o documento é
público, com prazo prescricional, respectivamente, de 04 e 12 anos (art. 109. III e V, CP). Lapso
temporal atingido. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109, IV). Homologação do arquivamento.

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

182. Processo: 1.23.000.001235/2015-53 Voto: 6167/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  9.605/98).  Ausência  de  registro  de  atividade
potencialmente poluidora no Cadastro Técnico Federal (Lei nº 6.938/81, art. 17-II). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta.
Ausência de providências a serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Homologação
do arquivamento.

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

183. Processo: 1.23.000.001303/2015-84 Voto: 5717/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime ambiental (Art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos
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de origem vegetal,  sem exigir  a  exibição  de  licença  do  vendedor,  outorgada pela  autoridade
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Conduta verificada em 19/03/2001. Pena
máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Ultrapassados mais de 14 anos desde a data do
fato, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Extinção
da punibilidade (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição da pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  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.

184. Processo: 1.23.000.001421/2015-92 Voto: 5697/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental. Transporte de madeira sem autorização da autoridade
competente (art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Conduta  verificada  em 06/06/1997.  Pena  máxima  cominada  de  1  (um)  ano  de
detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de 18 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.

185. Processo: 1.23.000.001617/2015-87 Voto: 6179/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Auto de Infração encaminhado pelo IBAMA informando a possível  prática de
crime ambiental, consistente no não atendimento às exigências legais ou regulamentares quando
devidamente notificado pela autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  Conduta  prevista  no  art.  80  do  Decreto  n°  6.514/08.  Configuração  de  mero  ilícito
administrativo, que ensejou a aplicação de multa pelo IBAMA no valor de R$ 22.000,00 (vinte e
dois mil reais). 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. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

186. Processo: 1.23.000.001639/2015-47 Voto: 5686/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental. Depósito de madeira sem autorização da autoridade
competente (art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Conduta  verificada  em 10/03/2010.  Pena  máxima  cominada  de  1  (um)  ano  de
detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de 4 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.

187. Processo: 1.23.000.001675/2015-19 Voto: 5848/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  9.605/98).  Ausência  de  registro  de  atividade
potencialmente poluidora no Cadastro Técnico Federal (Lei nº 6.938/81, art. 17-II). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta.
Ausência de providências a serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Homologação
do arquivamento.

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

188. Processo: 1.23.000.002628/2014-01 Voto: 5794/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Ofício expedido pela 5ª Vara do
Trabalho de Belém informando o não cumprimento de ordem judicial, que determinou à Escola
Técnica Federal do Pará, a incorporação de diferenças salariais aos salários de determinados
empregados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em resposta ao Mandado de
Cumprimento, a Escola Técnica informou que as medidas cabíveis já foram tomadas e assim que
os  cálculos  forem  finalizados  a  incorporação  será  efetuada.  A ordem  legal  foi  devidamente
observada, não se verificando a prática do delito de desobediência. 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.

189. Processo: 1.23.002.000292/2015-03 Voto: 5462/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime ambiental (art. 50-A da Lei 9.605/98), consistente no
desmatamento de 0,41167 ha de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização
do órgão ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Aplicação de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Uso de pequena extensão de terra para plantio de
subsistência. Não há nos autos informações de que o autor do delito é pessoa que faz do crime
ambiental sua forma de vida. Evidenciada a excludente de ilicitude prevista no art. 50-A, § 1º, da
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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

190. Processo: 1.23.002.000609/2012-51 Voto: 5704/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Impedimento da regeneração natural de floresta nativa em
unidade de conservação (Parque Nacional do Jamanxim) mediante cultivo de pastagem em área
de 13,87 ha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Buscando identificar a autoria
delitiva, o IBAMA realizou pesquisas junto a moradores da região, contudo, sem obter sucesso.
Em 2014, a Polícia Federal  em conjunto  com o MPF deflagrou a Operação Castanheira  que
investigou a ação de organização criminosa formada para fins de grilagem de terras. O modus
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operandi da organização consubstanciava-se, basicamente, em delimitar área de floresta, grande
parte  no  interior  da  Flona  Jamanxim,  providenciar  limpeza  para  posterior  venda a  potenciais
investidores. É possível  que o fato em análise seja correlato com o investigado na Operação
Castanheira  que,  registre-se,  já  está  em fase  de  instrução  processual.  Embora  materialidade
esteja comprovada, ausente elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

191. Processo: 1.23.003.000142/2010-77 Voto: 5871/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de lesão corporal (CP, art. 129) e maus-
tratos (CP, art. 136). Notícia de que uma criança indígena necessitou ser afastada de sua aldeia
para  receber  tratamento  médico  em Belém/PA e  que,  após  aproximadamente  dois  anos,  ao
retornar à aldeia, não se habituou à cultura indígena e a sua família, passando a sofrer ofensas
físicas e morais por parte de sua genitora. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Laudo antropológico realizado por pesquisadora do Museu Nacional, vinculado à UFRJ, concluiu
que os maus-tratos realizados pela indígena estão inseridos em um contexto cultural. Sem dúvida,
isso não justifica, tampouco para a sociedade Araweté, os atos desta indígena. Todavia, a própria
organização social dos Araweté prevê sanções para tal comportamento. Considerando que as
transgressões cometidas já estão sendo reprimidas pela própria aldeia  por meio de evitação de
contatos e relações, gerando vergonha aos culpados, um dos sentimentos mais penosos para as
sociedades indígenas ,  uma ação repressora,  por  meio  do sistema penal,  seria  uma medida
desproporcional.  Incidência do art.  9º da Convenção nº 169 da OIT (sobre povos indígenas e
tribais): 1. Na medida em que isso for compatível com o sistema jurídico nacional e com os direitos
humanos internacionalmente reconhecidos,  deverão ser respeitados os métodos aos quais  os
povos interessados recorrem tradicionalmente para a repressão dos delitos cometidos pelos seus
membros.  2.  As  autoridades  e  os  tribunais  solicitados  para  se  pronunciarem sobre  questões
penais  deverão  levar  em conta  os  costumes dos povos mencionados a respeito  do assunto.
Homologação do arquivamento.

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

192. Processo: 1.23.003.000327/2015-96 Voto: 5708/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Desmatar e queimar 0,38 ha de floresta nativa secundária na Ilha da Barriguda
Altamira/PA (art.  50-A da  Lei  9.605/98).  A própria  investigada  teria  solicitado  fiscalização  do
IBAMA, em razão de supostas invasões que estariam ocorrendo em área da União,  cujo uso
sustentável é autorizado a pescadores agroextrativistas, com posse reconhecida pela Secretaria
de Patrimônio da União (SPU). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Sem verificar
indícios de possíveis autores, os agentes se deslocaram para a área ocupada pela investigada,
aonde foi detectado um desmate de 0,38 ha. A investigada informou que fazia ali uma roça para
alimentar seus porcos e galinhas e destacou que reside no local há 20 anos, tendo apresentado o
TAUS (Termo de Autorização  de Uso Sustentável)  expedido  pela  SPU,  momento  em que foi
informada que o documento não tinha a função de autorizar o desmate. A área encontra-se na
área do futuro reservatório da UHE Belo Monte, que ficará submerso na nova cota de inundação
do  rio  Xingu.  O  próprio  Estado  autorizou  o  desmate  completo  dessa  ilha,  o  que  significa  a
extração obrigatória de toda a vegetação. Moradora ribeirinha,  de baixa instrução que figurou
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como denunciante da operação do IBAMA, que tinha por objetivo repelir supostos invasores na
área  da  União.  Caso  em  que  a  autuada  não  agiu  com  dolo  de  dano  ao  meio  ambiente.
Inexpressividade do dano causado. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

193. Processo: 1.23.003.000389/2014-17 Voto: 5702/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Informação de que o gerente da Caixa Econômica Federal teria descumprido
determinação judicial. Crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (art. 62,
IV,  LC 75/93). Embora com atraso,  a determinação restou devidamente cumprida. Investigado
esclareceu que a ausência de resposta anterior se deu por falha no controle interno. Ausência de
dolo. Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

194. Processo: 1.23.006.000082/2015-77 Voto: 5244/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Art. 29, Lei 9605/98). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  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. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

195. Processo: 1.23.007.000120/2015-81 Voto: 5828/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  crime  ambiental.  Pessoa  jurídica  deixou  de  apresentar
relatório  das  atividades  exercidas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62-IV).  Ilícito
administrativo, prevista a aplicação de multa (art. 76, Decreto 6.514/08). 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

196. Processo: 1.23.007.000123/2015-15 Voto: 5703/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 34). Infração encaminhada pelo
IBAMA/PA, noticiando pesca em área considerada proibida por órgão competente. Revisão de
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arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conduta  verificada  em  02/09/1991.  Pena  máxima
cominada a 3 (três) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de
23 anos da data dos fatos (art.  109,  IV,  CP).  Extinção da punibilidade (CP, art.  107,  inc.  IV).
Homologação do arquivamento.

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

197. Processo: 1.23.007.000128/2015-48 Voto: 5866/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Prática de crime ambiental, armazenamento de madeira sem a devida autorização
legal (art. 46 § único da Lei 9605/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime
ambiental com pena máxima cominada em 1 (um) ano de detenção. Fato ocorrido em 09/05/1990.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, III e V, CP), já que decorridos 25 anos da data
do fato. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
art. 109, III e V). Homologação do arquivamento.

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

198. Processo: 1.23.007.000130/2015-17 Voto: 6171/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime ambiental (Art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos
de origem vegetal,  sem exigir  a  exibição  de  licença  do  vendedor,  outorgada pela  autoridade
competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Fatos ocorridos no ano de 2007. A pena
cominada no art. 46, paragrafo único, da Lei 9.605/98, é detenção, de 6 meses a 1 ano, com
prazo prescricional de 04 (art. 109. V, CP). Lapso temporal atingido. Extinção da punibilidade (CP,
art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  IV).  Homologação  do
arquivamento.

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

199. Processo: 1.24.000.001272/2015-24 Voto: 5299/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de tentativa de roubo (CP, art.  157) praticado contra a Caixa
Econômica  Federal/CEF.  A Polícia  Civil  realizou  prisões  em flagrante  de  integrantes  de  uma
quadrilha especializada em tráfico de drogas e assaltos a banco que, supostamente, estariam se
preparando para a realização de um assalto à agência da CEF localizada no Geisel em João
Pessoa/PB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). As prisões em flagrante ocorreram
na fase  preparatória  da ação  delituosa,  não tendo  sido executados,  ainda,  nenhum dos atos
referentes  ao  assalto.  Portanto,  não  houve  sequer  crime  tentado  contra  a  CEF.  Atipicidade.
Ademais,  a  Justiça  Comum  Estadual  também  foi  devidamente  comunicada  das  prisões  em
flagrante, em razão da possível ocorrência de eventuais atos preparatórios que seriam de sua
competência, como porte de arma, associação criminosa, tráfico de drogas. Logo, as providências
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referentes aos autos já foram adotadas. Homologação do arquivamento.

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

200. Processo: 1.24.003.000119/2015-50 Voto: 5684/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Retirada não autorizada de água de açude localizado próximo à EMBRAPA, na
área de domínio da União, para ser utilizada no abastecimento de açude em propriedade privada.
Crime de Usurpação de Água da União (art. 2º da Lei 8.176 /91). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de que os mesmos fatos deram origem ao processo nº 0000233-
72.2015.04.8205, encaminhado à Justiça Federal em Patos/PB. Aplicação do princípio do ne bis in
idem. Homologação do arquivamento.

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

201. Processo: 1.25.000.002135/2015-70 Voto: 6181/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  contra  a  honra  de  particular  (art.  140  do  CP).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa
(CP,  art.  145).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,
consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

202. Processo: 1.25.000.002529/2015-28 Voto: 6185/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

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

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

203. Processo: 1.25.011.000091/2015-14 Voto: 6159/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial apurando os mesmos fatos. Aplicação do
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

204. Processo: 1.26.000.001144/2015-14 Voto: 5608/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179),  ocorrido  em processo
trabalhista. Recusa do fiel depositário em entregar o bem arrematado (veículo), impossibilitando
sua  remoção  forçada  ao  danificá-lo,  retirando  o  motor,  as  rodas  e  a  caixa  de  marcha.
Recebimento da promoção de declínio de atribuições como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Crime de ação penal privada, que somente pode ser iniciada após o oferecimento de queixa-
crime pelo ofendido (CP, art. 179, parágrafo único). Desnecessária a remessa à Justiça Comum,
diante da impossibilidade da 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. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

205. Processo: 1.26.001.000123/2009-15 Voto: 5728/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de apropriação e sonegação
previdenciária  (168-A e  337-A do  CP),  tendo  em  vista  a  alegação  de  reclamante  em  ação
trabalhista de que a reclamada teria usado indevidamente nome de empregados para constituição
de empresas.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Solicitação  à
Delegacia da Receita Federal em Caruaru e Campina Grande para a realização de ações fiscais
em relação as empresas investigadas. A Delegacia da Receita Federal em Caruaru informou que
em relação aos anos-calendário 2005 à 2008 estavam impedidos de realizar as ações fiscais
solicitadas em razão da decadência do direito de constituir o crédito tributário. A Receita Federal
em Campina Grande-PB, por sua vez, informou inexistir elementos de prova suficientes contra as
empresas mencionadas na ação trabalhista nº 0078700-50.2008.5.06.0411 a subsidiar eventual
ação fiscal.  Ressaltou ainda que os fatos então noticiados referem-se ao exercício de 2007 e
pretéritos,  razão  pela  qual  o  direito  de constituir  o  crédito  tributário  já  estaria  fulminado pela
decadência. Esclareceu, ainda, que uma empresa está com o cadastro baixado desde 17/09/2008
e a outra declarou-se inativa em 2009 e 2010, não havendo quaisquer informações que indiquem
que esta  esteve em operação após esse período.  Ausência  de crédito  tributário  devidamente
constituído  e  de  indícios  da  prática  dos  crimes  tipificados  nos  arts.  168-A e  337-A,  do  CP.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

206. Processo: 1.28.000.000156/2015-49 Voto: 5374/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática  de crime ambiental,  consistente  na  comercialização  de 130
(cento e trinta) kgs de lagostas descaracterizadas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
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IV).  Conduta  prevista  no  art.  2°  da  Instrução  Normativa  n°  138/06.  Configuração  de  ilícito
administrativo, que ensejou punição pelo IBAMA, com aplicação de multa no valor de R$ 8.400,00
(oito mil e quatrocentos reais). 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

207. Processo: 1.29.000.000390/2015-39 Voto: 5408/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado a partir de representação noticiando o recebimento de
e-mails fraudulentos,  contendo intimação para comparecimento em audiência a ser promovida
pelo  Ministério  Público  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).
Impossibilidade  de  identificar  a  origem  da  mensagem  com  os  dados  fornecidos  pelo
representante. Vírus que tem como característica a multiplicação, de modo que, muitas vezes, o
usuário infectado encaminha, sem saber, o vírus a toda sua lista de contatos, impossibilitando a
identificação  da  real  origem  do  arquivo.  Impossibilidade  de  identificação  do  autor  do  crime.
Precedente 2ª CCR (Procedimento MPF nº 1.20.000.001331/2014-22. Sessão nº 608, julgado em
13/10/2014, por unanimidade). Homologação do arquivamento.

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

208. Processo: 1.29.000.001294/2015-16 Voto: 5818/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho (art. 342, CP) ocorrido em ação
trabalhista. Depoimento contraditório da testemunha, no que se refere aos dias trabalhados e o
transporte ao trabalho da reclamante com os dias de abertura do estabelecimento. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,IV).  Ausência  de  potencialidade  lesiva  nas  declarações.
Testemunha alegou trabalhar todos os dias, não levando em consideração que o estabelecimento
fechava às segundas-feiras. Contrariedades juridicamente irrelevantes para o deslinde do caso.
Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Dolo não evidenciado.
Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.29.000.001537/2015-16 Voto: 5722/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Informação de que determinada entidade religiosa estaria realizando a adoção
ilegal de crianças nascidas na África (Guiné-Bissau). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Ausência  de  elementos  concretos  aptos  a  demonstrar  o  fato  ilícito.  Informações
esparsadas, baseadas em conversas que não provaram o alegado. As únicas ligações entre o
Brasil  e Guiné-Bissau são aéreas ou marítimas,  o que praticamente inviabiliza a entrada sem
fiscalização  de  pessoas  daquele  país  em  território  nacional.  O  Brasil  não  mantém  tratados
diplomáticos que permitam a adoção de nacionais da África, o que tornaria difícil a entrada de
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qualquer menor guinense no Brasil desacompanhado de seus pais ou responsáveis. Ausência de
elementos mínimos da materialidade delitiva. Inexistência de justa causa para o prosseguimento
da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

210. Processo: 1.29.000.002164/2015-92 Voto: 5366/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental. Ocorrência policial em que a Chefe de Coordenação
Técnica  da  FUNAI  de  POA/RS  comunica  o  uso  indevido  de  terras  indígenas  da  Reserva
PACHECA por não indígenas.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62-IV). Diligências.
Ausência  de  indícios  de  autoria  e  de  conduta  penalmente  relevante.  Área  sob  permanente
monitoramento  dos  funcionários  da  FUNAI  e  do  MPF  na  área  cível  desde  2008,  pois  sua
ocupação tem gerado alguns conflitos entre os índios e a vizinhança. Inexistência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

211. Processo: 1.29.000.002277/2015-98 Voto: 5713/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Tentativa de arrombamento (art. 155 c/c art. 14, II ambos do Código Penal) contra
a  Agência  dos  Correios  -  EBCT.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).Não  há
testemunhas ou vestígios materiais que sugiram a realização de outras diligências tendentes a
identificar o autor do fato. O local não foi preservado. Ausência de indícios mínimos de autoria
delitiva  e  de diligências capazes de modificar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
arquivamento.

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

212. Processo: 1.29.000.003659/2014-58 Voto: 5849/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Omissão no depósito de FGTS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV). A ausência de depósito dos valores referentes ao FGTS na conta vinculada do empregado
não caracteriza crime, pois os valores não são descontados dos empregados, mas suportados
exclusivamente  pelo  empregador.  Fato  atípico  na  esfera  penal.  Irregularidades  trabalhistas.
Precedentes: STF, HC 72.271 e 2ª CCR, 1.14.010.000171/2013-00 e 1.14.013.000039/2014-41.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: 1.29.009.000806/2015-39 Voto: 6231/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Contrabando de cigarros (art. 334-A, CP). Apreensão de 17 (dezessete) maços e
16  (dezesseis)  cigarros  de  origem  estrangeira  em  estabelecimento  comercial.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62-IV).  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.

214. Processo: 1.29.014.000081/2015-18 Voto: 6154/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de corrigir falha verificada na sistemática
adotada pela Receita Federal nas apreensões de medicamentos, tendo em vista que em diversas
oportunidades constatou-se que os medicamentos encontrados pela autoridade fazendária não
acompanhavam as respectivas representações fiscais,  impedindo a realização do competente
laudo pericial e a persecução penal do crime previsto no artigo 273 do Código Penal. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Comunicação  encaminhada  à  Superintendência  da
Receita Federal  10ª Região Fiscal informando a necessidade de apreensão e encaminhamento
de amostra dos medicamentos ao Órgão Ministerial. Em resposta, a Superintendência Regional
da Receita Federal da 10º Região Fiscal informou que foi dado conhecimento da solicitação a
todos os titulares Delegados e Inspetores da Receita Federal do Brasil na 10º Região Fiscal. O
Procedimento atingiu seu escopo. Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

215. Processo: 1.29.014.000089/2015-76 Voto: 6153/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração da prática do crime de falta de anotação de registro na CTPS (arts. 297,
§  4,  CP)  praticados  por  empresa  privada.  Notícia  de  que  haveria  funcionários  demitidos
trabalhando sem carteira assinada, causando possível fraude ao seguro-desemprego. Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Solicitação  à  Gerência  Regional  do  Trabalho  de
Lajeado/RS de  fiscalização  na  empresa  indicada.  Fiscalização  realizada  mediante  verificação
física, entrevista dos empregados e análise documental. Foi constatada a existência de 01 (um)
empregado trabalhando sem registro. Em entrevista realizada com o obreiro, este asseverou que
havia começado a laborar no estabelecimento no dia anterior à fiscalização. Após a vistoria, os
responsáveis providenciaram o registro retroativo na CTPS do empregado. Denúncia inicial não
confirmada. Ausência de dolo quanto à prática do crime de omissão de registro em CTPS ou de
frustração de direitos assegurados pela lei trabalhista, tendo em vista o ínfimo período laboral em
que o empregado trabalhou sem registro na CTPS (1 dia). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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216. Processo: 1.30.001.003329/2015-12 Voto: 5719/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação apócrifa. Possível fraude nos sorteios dos jogos que correm pela
Loteria Federal, tais como mega sena, loto fácil, lotomania, entre outros, e lavagem de dinheiro.
Alega o representante que a organização interna manipularia os números a serem sorteados com
a finalidade de beneficiar terceiros. 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.  Meras  alegações  sem  qualquer  suporte  probatório.
Ausência de elementos mínimos de suporte probatório. 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.

217. Processo: 1.30.001.005045/2014-80 Voto: 6174/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível fraude contra os recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador   FAT (art.  171,  §  3º,  do  CP),  tendo  em vista  que  determinado  trabalhador  teria
recebido ilicitamente seguro-desemprego enquanto trabalhava sem registro na CTPS. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Após  o  fim  da  instrução  na  reclamação  trabalhista,
concluiu-se não ter sido comprovado que o reclamante,  ora investigado, tivesse continuado a
trabalhar para a  empresa no período em que não tinha anotação em sua CTPS.  A sentença
trabalhista  refutou  a  alegação  de  unicidade  contratual,  mencionando  que  nenhuma  das
testemunhas ouvidas pelo Juízo foram capazes de afirmar a existência de prestação continuada
de serviços.  Não restou evidenciado a prestação de serviços do investigado para a empresa
citada no período em que recebeu seguro-desemprego. Ausência de indícios da ocorrência de
crime. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação
do arquivamento.

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

218. Processo: 1.30.006.000027/2011-19 Voto: 6151/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei 8.137/90). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que não possui
interesse fiscal no caso, em razão de não estar nos parâmetros dos valores estabelecidos no
âmbito  daquela  secretaria.  Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  241  do  STF.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

219. Processo: 1.30.015.000128/2015-12 Voto: 5368/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (arts. 34 e 35, Lei 9.605/98). Exercício de pesca na
modalidade rede de espera sem a devida licença do órgão ambiental competente. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Configuração de mero ilícito administrativo, que ensejou a
aplicação de multa pelo IBAMA. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

220. Processo: 1.33.004.000092/2015-86 Voto: 5825/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de contrabando (art. 334-A, CP). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Existência de ação penal com idêntico objeto de investigação (n° 5004493-
17.2014.404.7203),  que  tramita  perante  a  Justiça  Federal  de  Joaçaba/SC.  Duplicidade  de
procedimentos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

221. Processo: 1.34.001.001318/2015-59 Voto: 5859/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Representante  informou  sobre  a
publicação de uma ameaça, via twitter, contra determinado jornalista, supostamente do jornal O
Estadão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há registros de que a suposta
vítima  tenha  oferecido  representação.  Crime  com  ação  penal  pública  condicionada  à
representação do ofendido (CP, art. 147). Homologação do arquivamento.

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

222. Processo: 1.34.001.004297/2015-23 Voto: 5851/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Divergência de depoimentos entre testemunha e reclamante. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62,IV). As inconsistências verificadas no depoimento prestado pela testemunha não
são capazes de indicar falsidade, mas apenas a diferença de percepção sensorial  e cognitiva
sobre os assuntos narrados na ação. Possível  falsa percepção da realidade sobre o contexto
fático em discussão. Ausência de outros elementos que possam indicar que a testemunha, de
forma consciente, prestou declaração falsa. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Dolo não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

223. Processo: 1.34.001.004411/2014-34 Voto: 444/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Digi-denúncia. Afirmou o noticiante que soube da atuação do MPF em relação à
denúncia de militares pelo homicídio e ocultamento de cadáver de determinado ex-deputado e
solicitou  que  a  denúncia  fosse  emendada  para  que  fossem  condenados  figuras  públicas
conhecidas que atuaram na oposição ao regime militar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  75/93,  art.  62-IV).  Cientificado do arquivamento, o representante não apresentou qualquer
óbice ao ato. Representação que não noticia nenhum fato ou pede qualquer providência plausível.
Constata-se  que  a  representação  se  trata  mais  de  uma defesa  ao  regime  ditatorial,  do  que
propriamente uma representação. 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.

224. Processo: 1.34.001.004884/2015-12 Voto: 5757/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo (art.
149, CP),  em estabelecimento comercial.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV).
Investigação da Polícia  Federal  apontou a ausência  de indícios de que trabalhadores fossem
submetidos  a  trabalhos  forçados  ou  a  jornada  exaustiva,  ou  que  laborassem  em  condições
degradantes ou que tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador.
Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  persecução.
Homologação do arquivamento.

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

225. Processo: 1.34.003.000173/2015-59 Voto: 5721/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP).
Suspeita de que o crime tenha sido praticado pelos servidores do INSS. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  A  comissão  disciplinar  do  INSS,  após  apuração,  concluiu  pela
inexistência de nexo causal entre a fraude e a conduta dos citados servidores. Constatou-se que a
responsável  pelo  prejuízo  foi  identificada  como sendo  a  procuradora  da  beneficiária,  que  foi
denunciada  e  condenada  nos  autos  da  ação  penal  nº  0002168-47.2009.4.03.6108,  1ª  Vara
Federal de Bauru/SP. Fatos que originaram as investigações restaram esclarecidos. 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.

226. Processo: 1.36.001.000155/2015-12 Voto: 5861/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática de crime de dano por tentativa de arrombamento de agência dos correios
(Art. 163, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O evento já foi comunicado
à  Polícia  Federal  por  meio  do  Ofício  n°293/2015.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
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Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

227. Processo: 1.28.000.001196/2015-16 Voto: 5371/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  crime  ambiental  (art.  60,  Lei  9605/98),  consistente  no
exercício de atividade considerada potencialmente poluidora sem licença ou autorização do órgão
competente (cerâmica). Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). A tese que embasou o presente declínio é objeto do Enunciado nº 45
deste Colegiado, de seguinte teor: A persecução penal do crime previsto no artigo 60 da Lei nº
9.605/98 é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área
pertencente ou protegida pela União. (21ª Sessão de Coordenação, de 11.04.2011). Inexistência
de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas  ou empresas públicas.  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 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.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

228. Processo: JF-MOG-INQ-0001528-
56.2015.4.03.6133

Voto: 5676/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE
FRAUDADO EMITIDO EM DESFAVOR DE CORRENTISTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 73/95, ART. 62, IV. TENTATIVA.
LOCAL EM QUE FOI PRATICADO O ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato qualificado, previsto no art. 171, § 3º,
na  forma  tentada,  em  virtude  de  movimentação  em  conta  corrente  mantida  junto  à  Caixa
Econômica Federal,  mediante o depósito de cheque fraudado. 2.  A Procuradora da República
oficiante, com base no enunciado da Súmula 48 do STJ, requereu judicialmente a declinação de
competência em favor da Subseção Judiciária de São Carlos/SP. Aduziu que o efetivo dano se
deu na agência onde a vítima/cliente possuía conta, ou seja, no local do banco sacado, situado na
cidade de Pirassununga/SP. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP, manteve a sua
competência  para  processamento  do  feito,  pois  o  cheque  foi  compensando  e,  ato  contínuo,
estornado  e  devolvido,  não  havendo  consumação  do  delito.  Ressaltou  que  o  último  ato  de
execução ocorreu com o depósito do cheque feito na agência de Mogi das Cruzes/SP. 4. Nos
termos do caput do art. 70 do CPP, 'a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que
se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de
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execução'. 5. De fato, consoante recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, o crime de
estelionato mediante uso de cheque falso consuma-se no lugar onde houve o efetivo prejuízo à
vítima, qual seja, aquele em que o cheque foi compensado, procedendo-se ao débito do valor do
título da conta corrente correspondente. Cuidando-se, no entanto, de tentativa, deve ser verificado
o local em que foi praticado o último ato de execução (CC nº 95.367/RJ, Terceira Seção, DJe:
20/02/2009). 6. Na hipótese em apreço, o último ato de execução ocorreu com o depósito do
cheque na agência de Mogi das Cruzes/SP. 7. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

229. Processo: JF/MS-0004766-94.2015.4.03.6000-
RPCR

Voto: 5815/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º.
MPF:  AUSÊNCIA DE INDÍCIOS  DE CRIME  ANTECEDENTE  DE  COMPETÊNCIA FEDERAL.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
RELATÓRIO  DE  INTELIGÊNCIA  FINANCEIRA  ENCAMINHADO  PELO  COAF,  INDICANDO
EXPRESSIVA  MOVIMENTAÇÃO  EM  CONTAS  DA  EMPRESA  INVESTIGADA.
DEPOSITANTES/DESTINATÁRIOS  QUE  TERIAM  ENVOLVIMENTO  COM  TRAFICÂNCIA
INTERNACIONAL.  NECESSIDADE  DE  MELHOR  APURAÇÃO  DOS  FATOS  QUANTO  À
POSSÍVEL CRIME ANTECEDENTE DE COMPETÊNCIA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1.  Trata-se de Notícia  de Fato
instaurada  a  partir  de  relatório  enviado  pelo  Conselho  de  Atividades  Financeiras  (COAF),
noticiando  a possível  prática  do  delito  de lavagem de  dinheiro,  previsto  no  art.  1º  da  Lei  nº
9.613/98,  perpetrado,  em  tese,  por  pessoas  físicas  e  representantes  de  empresa  que
apresentaram movimentação financeira incompatível com o patrimônio, a capacidade financeira e
a atividade desempenhada.  2.  A Procuradora da República oficiante  requereu judicialmente o
declínio  de  competência,  sustentando que,  embora  haja  suspeita  da  ocorrência  do  crime  de
lavagem de dinheiro, não se verificou nenhum indício relevante que aponte para possíveis crimes
antecedentes de competência federal  ou qualquer elemento que indique a origem federal dos
valores envolvidos.  3.  O Juízo  da 3ª  Vara Federal  Criminal  de Campo Grande/MS rejeitou  o
pedido ministerial por vislumbrar indícios da prática de crime antecedente federal que diz respeito
a tráfico internacional de drogas. 4. Assiste razão ao magistrado de primeiro grau. Com efeito, as
informações  trazidas  pela  representação  que  instrui  os  presentes  autos  contêm  indícios
probatórios mínimos que permitem ao menos a instauração de inquérito policial para apuração de
eventual crime antecedente de competência federal. 5. O Relatório de Inteligência Financeira nº
14891  do  COAF  apresenta  expressiva  movimentação  de  depósitos  em  contas  bancárias  da
empresa  investigada,  constituída  em 2013.  Logo  após,  suas  contas  passaram a  receber,  no
período de apenas 12 (doze) meses,  valores expressivos  em depósitos oriundos de diversas
partes do país.  6.  Como enfatizado pelo Juízo de origem, o RIF faz menção a vários nomes
citados como depositantes ou destinatários que estariam envolvidos com processos criminais em
que se apuram tráfico de drogas e delitos afins. O próprio Relatório de Pesquisa emitido pela
Procuradoria da República em Mato Grosso do Sul, alusivo a um dos investigados, revela o seu
envolvimento com tráfico internacional de drogas. Há, ainda, referência a outra investigada com
registro de antecedente por tráfico. 7. Tal circunstância, por si só, atrai a competência da Justiça
Federal. 8. Desse modo, somente após o exaurimento das diligências capazes de bem esclarecer
as circunstâncias  do  quanto  noticiado,  é  que o Ministério  Público Federal  poderá  concluir  se
existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve requerer o declínio de
competência. 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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230. Processo: JF-AC-0008148-65.2014.4.01.3000-
TC - Eletrônico 

Voto: 5633/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL OCORRÊNCIA DO CRIME DE DESACATO EM FACE DE
AGENTES DE POLÍCIA FEDERAL.  CP,  ART.  331.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.
SUPOSTAS  VÍTIMAS  QUE  FORAM,  EM  TESE,  DESMOTIVADAMENTE  OFENDIDAS  COM
PALAVRAS  DE  BAIXO  CALÃO,  EM  RAZÃO  DA  FUNÇÃO  PÚBLICA  DESEMPENHADA.
TIPICIDADE  DA CONDUTA.  DESIGNAÇÃO DE  OUTRO  MEMBRO PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de
desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, cometido em face dos agentes de polícia federal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na atipicidade
da  conduta  investigada,  visto  que  os  agentes  de  polícia  federal  ofendidos,  ao  abordarem  o
investigado, não estavam no exercício de suas funções, pois estas não abrangem a fiscalização e
controle do tráfego de veículos. 3. O Juízo da 4ª Federal da Seção Judiciária do Acre (Juizado
Especial  Federal)  discordou  das  razões  ministeriais,  remetendo  os  autos  à  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão para os fins do art. 28 do CPP. 4. Configura o crime de desacato, previsto
no art. 331 do CP, quando verificada a presença do dolo, no caso em apreço, a vontade livre e
consciente de desprestigiar a função pública, menosprezando ou humilhando o funcionário público
em razão  da função pública  desempenhada,  ainda  que o agente não  esteja  exercendo suas
funções.  5.  No  caso  vertente,  como  enfatizado  pelo  Juízo  de  primeiro  grau,  embora,
aparentemente, não estivessem no exercício efetivo de suas funções, já que dirigiam, às 5h30,
veículo  de  propriedade  particular  em  direção  ao  domicílio  de  um  dos  agentes  federais,  as
supostas vítimas foram, em razão da função, desmotivadamente ofendidas com palavras de baixo
calão, em ato de absoluto menosprezo às funções públicas exercidas. 6. De fato, os xingamentos
que foram dirigidos aos agentes de polícia  federal  não atingiram apenas os particulares  que
estavam na via pública, mas também as funções públicas por eles exercidas. Os policiais federais,
na  ocasião,  agiram  para  manter  a  ordem  e  foram  ofendidos  com  palavras  ultrajantes  e
depreciativas das funções que exercem. 7. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

231. Processo: JF/CE-0003510-67.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 5612/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. SAQUE INDEVIDO DE PARCELAS
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA TITULAR. CP, ART. 171, § 3º.  MPF:
ARQUIVAMENTO DO FEITO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,  ART.  28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. ÚLTIMO SAQUE VERIFICADO EM AGOSTO DE 2003. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. ENUNCIADO Nº 53 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 171, § 3º,
do Código Penal, consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário, relativo aos
meses de dezembro/2002 a julho/2003, causando um prejuízo à autarquia federal no valor de R$
3.742,94. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no
princípio da insignificância, considerando, ainda, as circunstâncias do cometimento da infração e o
caráter alimentar da pecúnia. 3. O Juízo da 11ª Vara Federal do Ceará discordou da promoção de
arquivamento,  levando  em  conta  que,  ao  atentar  contra  o  patrimônio  do  INSS,  entidade  já
deficitária, o agente ofende a própria coletividade e a sustentabilidade da Previdência Social, pelo
que não se pode atribuir reprovação mínima à conduta investigada. 4. Compulsando os autos,
verifica-se que, desde a data do último saque indevido, verificado em agosto de 2003 (fl. 17), já
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transcorreram mais de 12 (doze) anos,  motivo pelo qual  deve ser  reconhecida a extinção da
punibilidade em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 5. Aplicação do
Enunciado nº 53 desta 2ª CCR. 6. Insistência no arquivamento do feito.

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

232. Processo: JF/PCS-0003272-77.2015.4.01.3826-
INQ

Voto: 5427/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
POÇOS DE CALDAS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  E  DE
CERTIDÃO  IDEOLOGICAMENTE  FALSA.  APOSENTADORIA RURAL  POR  IDADE.  PEDIDO
INSTRUÍDO COM CERTIDÃO DE CASAMENTO LAVRADA SEM O RESPECTIVO ANO E COM
PROFISSÃO DIVERSA DOS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO. CP, ART.
171, § 3º, E 301. MPF: ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP, ART.  28 C/C LC Nº  75/93,  ART. 62,  IV.  RELEVÂNCIA DAS CONDUTAS. INDÍCIOS DE
AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar possível prática do crime previsto no art. 171, § 3º, c/c o art. 14, II, ambos do CP. 2. Consta
dos autos que a primeira investigada requereu junto ao INSS, em 11/12/2009, aposentadoria rural
por idade, tendo instruído o pedido com certidão de casamento lavrada sem o respectivo ano e
com profissão diversa dos demais documentos acostados ao feito (lavradora ao invés de do lar). A
referida certidão foi emitida pelo oficial de registro, também investigado por indícios da prática do
crime  descrito  no  art.  301  do  CP.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito  por  atipicidade  das  condutas,  ressaltando  que,  no  tocante  à  primeira
investigada, não há qualquer prova de que ela tenha falsificado o documento ou induzido a erro o
oficial de registro e, quanto ao segundo investigado, não restou evidenciado o dolo em certificar,
de forma equivocada, a informação constante da certidão de casamento. 4. O Juiz Federal da
Vara Única da Subseção Judiciária de Poços de Caldas discordou do arquivamento, determinando
a remessa dos autos a esta 2ª CCR, a teor do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5.
Com efeito, a certidão de casamento supostamente falsa seria, em tese, decisiva e essencial para
a  concessão  do  benefício  pleiteado,  mormente  em âmbito  administrativo.  Ainda  que  a  prova
testemunhal seja robusta e inequívoca acerca da circunstância de que a primeira investigada é ou
foi trabalhadora rural,  afigura-se imprescindível  a existência de início de prova material,  como
preconiza o enunciado da Súmula nº 149 do STJ (A prova exclusivamente testemunhal não basta
à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário). 6. Em
tal  contexto,  se  não  há  início  de  prova  documental,  as  referidas  declarações  juntadas  para
comprovação  de  atividade  rural  pela  investigada,  seriam insuficientes  para  o  deferimento  do
pleito, assim como as provas testemunhais. A primeira investigada, de fato, precisava da certidão
de casamento para ter êxito na postulação do benefício previdenciário. 7. Como bem ressaltado
pelo Juízo de origem, a versão do oficial  de cartório,  de que expediu a certidão constando a
profissão de lavradora ao invés de do lar por equívoco, é pouco crível.  Em primeiro lugar, é0
extremamente comum a expedição de certidões com este  tipo de falsificação  em virtude da
relevância do documento  sendo um problema tão grave e recorrente que já não aceito mais
certidões extemporâneas como início de prova material, exigindo a certidão contemporânea ou a
cópia autenticada do livro de registro.  Em segundo lugar,  é provável que o oficial  do cartório
conhecesse  a  importância  de  tal  anotação,  o  que  demandaria  que  laborasse  com  cuidado
redobrado. Em terceiro lugar, é bastante incomum, na prática, que conste em certidão tão antigas
a profissão da mulher como lavradora, o que também chama a atenção e clama por um cuidado
maior. Em quarto lugar, parece bastante improvável, assim, que o oficial do cartório confundisse
do lar com lavradora no momento de expedir  a certidão.  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
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Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

233. Processo: JF/PR/PAT-5003559-
50.2014.4.04.7012-INQ - Eletrônico 

Voto: 6096/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática do crime de descaminho. Tributos não recolhidos estimados em R$ 1.393,14,
valor abaixo do previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  com  fundamento  no  princípio  da  insignificância.  Discordância  do
Magistrado. 3. Notícia da reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não se revela
penalmente irrelevante. 4. Precedentes do STF e do STJ. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

234. Processo: JF-RIB-0001209-84.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 6095/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. 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 crime de contrabando, previsto no
art. 334, § 1º, alínea c, do Código Penal, em decorrência da apreensão de 740 (setecentos e
quarenta) maços de cigarro de procedência estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o  arquivamento  do  feito  com suporte  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  a
pequena quantidade de cigarros e a ausência de habitualidade da conduta do investigado. 3. O
Juízo da 4ª Vara Federal de Ribeirão Preto discordou do arquivamento e remeteu os autos a este
Colegiado, nos termos do art.  28 do CPP c/c o art.  62, IV,  da LC nº 75/93.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

235. Processo: JF-SP-0012442-11.2010.4.03.6181-
INQ

Voto: 5788/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP
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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 crime de contrabando, previsto no
art. 334, § 1º, alínea c, do Código Penal, em decorrência da apreensão de 407 (quatrocentos e
sete)  maços  de  cigarro  de  procedência  estrangeira.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o  arquivamento  do  feito  com suporte  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  a
inexpressividade do valor das mercadorias e a ofensa mínima ao erário pelo não recolhimento dos
tributos. 3. O Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de São Paulo discordou do arquivamento por
considerar que a introdução clandestina de cigarro caracteriza crime de contrabando, o que obsta
a aplicação do princípio  da insignificância.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

236. Processo: TRE/GO-NC-071.528/2014 Voto: 5891/2015 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE GOIÁS

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. ELEITORAL. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CE, ART.
347). PORTARIA EDITADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL VEDANDO O CONSUMO DE BEBIDAS
ALCOÓLICAS NO PERÍODO DAS ELEIÇÕES. DESCUMPRIMENTO. MPE: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28. AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DIRETA E
INDIVIDUALIZADA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-
se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar suposta prática de desobediência, previsto
no  art.  347  do  código  eleitoral,  em  razão  do  descumprimento  de  Portaria  emitida  por  Juízo
Eleitoral que proibia o consumo de bebida alcoólica em período de eleição. 2. O Promotor Eleitoral
oficiante promoveu o arquivamento do feito, por considerar atípica a conduta investigada. 3. A
Juíza  da  56ª  Zona  Eleitoral  de  Goiás  discordou  das  razões  ministeriais  por  entender  que  é
necessária a adoção de medidas de contenção, especialmente com referência à comercialização
de bebidas alcoólicas, durante o período de votação. 4. Para a configuração do crime descrito no
art. 347 do Código Eleitoral, é necessário que tenha havido ordem judicial direta e individualizada
transmitida ao agente, o que não foi verificado no caso, tendo em vista que a ordem se deu por
meio de portaria geral, restando atípica a conduta do autor do fato. 5. O Juízo eleitoral não possui
legitimidade  para  tipificar  condutas  ou  cominar  penas  por  meio  de  portarias  ou  instruções
infralegais. 6. Precedentes do TSE: RHC nº 154711/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11/10/2013;
RMS  nº  154104/RO,  Rel.  Min.  Gilson  Dipp,  DJe  14/5/2012.  7.  Insistência  no  pedido  de
arquivamento.

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

237. Processo: JF-RJ-2014.51.01.044152-6-AP Voto: 6105/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  NEGATIVA  DE  OFERTA  DE
PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.  NÃO  PREENCHIMENTO  DE  REQUISITO  DE  ORDEM
SUBJETIVA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS QUE REVELAM A GRAVIDADE DO DELITO E
NÃO  RECOMENDAM  A  CONCESSÃO  DA  BENESSE.  INSISTÊNCIA  NA  NEGATIVA  DE
OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL. 1. Trata-se de Ação Penal proposta em desfavor
de investigada dada como incursa nas sanções do art. 334, caput, do CP, por ter iludido, mediante
prestação  de  informações  falsas  ao  fisco,  o  pagamento  de  tributos  devidos  pela  entrada  de
mercadoria no território nacional (anéis, brincos, pingentes e colares de ouro, diamante, safira e
rubi),  todas oriundas de Singapura, com indicação de preço de aquisição em patamares bem
inferiores aos valores reais. 2. Por ocasião da audiência de suspensão condicional do processo,
Procurador  da  República  oficiante  retirou  a  proposta  inicialmente  ofertada  com  a  denúncia,
considerando a gravidade das circunstâncias do delito. 3. O Juiz da 8ª Vara Federal Criminal do
Rio de Janeiro, ao discordar das razões invocadas pelo MPF para a recusa em propor o sursis
processual,  determinou  a  remessa  dos  autos  a  esta  2ª  CCR,  consignando  que  a  gravidade
genérica das circunstância do ilícito, sem maiores especificações, não parecem suficientes para
afastar, de plano, a possibilidade de a denunciada obter o citado benefício. 4. As circunstâncias da
prática do crime não justificam o sursis processual. Intenso é o juízo de reprovação que recai
sobre a conduta da investigada, que, na qualidade de proprietária de uma joalheria, fez registrar a
declaração de importação relativa a diversas mercadorias (anéis, brincos, pingentes e colares de
outro, diamante, safira e rubi), provenientes de Singapura, com indicação de preço de aquisição
das peças em patamares bem inferiores aos valores de mercado. 5. De acordo com informações
prestadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Alfândega do Aeroporto Internacional do
Rio de Janeiro), as mercadorias foram avaliadas, à época, em R$ 280.354,47 (USD 123.940,47),
sobre elas incindindo tributos que totalizavam R$ 116.094,78. Desse total, a denunciada pagou
apenas  R$  13.176,98,  restando  o  montante  de  R$  102.917,80  não  pagos,  o  que  revela
culpabilidade acentuada, aponta finalidade comercial na motivação da prática criminosa e ainda
representa  um  expressivo  prejuízo  aos  cofres  públicos,  circunstâncias  específicas  que
demonstram  a  gravidade  do  ilícito  praticado,  não  recomendando  a  oferta  da  proposta  de
suspensão  condicional  do  processo.  6.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

238. Processo: JF-COX/MS-0000296-
67.2013.4.03.6007-APN

Voto: 5714/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE COXIM/MS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DE  CRIME  AMBIENTAL.  PESCA  COM
PETRECHOS PROIBIDOS. LEI Nº 9.605/98, ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO. MPF: VIABILIDADE
DA TRANSAÇÃO PENAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.CPP, ART. 28, C/C LC N. 75/93,
ART. 62, IV. PREVISÃO ALTERNATIVA DE MULTA. IRRELEVÂNCIA. PENA MÁXIMA SUPERIOR
A 2 (DOIS) ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE OFERTA DA PROPOSTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível crime tipificado no art. 34, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em
virtude da prática de pesca com petrechos proibidos (redes de emalhar e anzóis de galho), nas
proximidades  da  região  conhecida  como  'Barra  do  Ariranha',  na  zona  rural  do  município  de
Alcinópolis/MS. 2. Não obstante o delito imputado ao ora investigado cominar pena de detenção
de  1  (um)  a  3  (três)  anos,  o  Procurador  da  República  oficiante  requereu  a  designação  de
audiência para propositura da transação penal,  entendendo ser  o caso de infração de menor
potencial ofensivo, haja vista a previsão alternativa de multa para a figura típica em apreço. 3. O
Juízo da 1ª Vara Federal de Coxim/MS, por sua vez, julgou incabível a proposta de transação
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penal, assinalando que o fato de haver previsão alternativa de multa não afasta a incidência do
art. 61 da Lei nº 9.099/95, devendo ser consideradas infrações de menor potencial ofensivo as
que a lei comine pena mínima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. 4. A
decisão judicial encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que o advento da Lei nº 11.313/06, que modificou a redação do art. 61 da Lei nº
9.099/95, serviu para consolidar o entendimento de que se consideram infrações penais de menor
potencial ofensivo apenas as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a
2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. 5. O critério para aplicação do benefício da transação
penal sempre foi o da pena máxima cominada ao crime, independente de previsão alternativa de
pena de multa. 6. Precedentes do STJ: AgRg no Resp nº 1208989/TO, DJe 19/12/2011; AgRg no
RHC nº 34.088/SP, DJe 25/03/2013; AgRg Resp nº 1265395/RS, DJe 28/03/2014). 7. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal  para dar prosseguimento ao feito até os seus
ulteriores termos.

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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

239. Processo: 1.22.009.000120/2015-07 Voto: 5995/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO. CP, ART. 334. IMPORTAÇÃO DE
VEÍCULO  USADO,  COM  UTILIZAÇÃO  FRAUDULENTA  DO  REGIME  DE  ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE MEMBROS OFICIANTES NA
PR/ES E PRM - GOVERNADOR VALADARES/MG. COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO
PENAL  DEFINIDA  PELA  PREVENÇÃO  DO  JUÍZO  FEDERAL  DO  LUGAR  DA  EFETIVA
APREENSÃO  DO  BEM.  SÚMULA Nº  151  DO  STJ.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada no âmbito da Procuradoria
da República no município de Governador Valadares/MG a partir de Representação Fiscal para
Fins Penais, dando conta da suposta prática do crime de contrabando, previsto no art. 334 do
Código Penal, em decorrência da importação de um veículo usado modelo HUMMER H3, com
utilização  fraudulenta  do  regime de admissão  temporária.  2.  Considerando que  a  importação
proibida  foi  praticada  por  indivíduo domiciliado em Vila  Velha/ES,  o  Procurador  da República
oficiante na PRM de Governador Valadares/MG declinou de suas atribuições para atuar no feito
em favor da Procuradoria da República no Espírito Santo. 3. Ao apreciar os autos, o Procurador
da  República  oficiante  na  PR/ES  houve  por  bem  suscitar  o  presente  conflito  de  atribuição,
enfatizando que o veículo foi apreendido em Governador Valadares e, nos termos da Súmula nº
151 do STJ, a competência para o processo e julgamento por crime de contrabando define-se
pela  prevenção  do  Juízo  Federal  do  lugar  da  apreensão  dos  bens.  4.  Primeiramente,  como
ressaltado nas razões do presente conflito, o local de domicílio do investigado é irrelevante para a
fixação da competência e, por conseguinte, não é determinante para estabelecer a atribuição do
membro  do  MPF que  deve  atuar  no procedimento  investigatório.  5.  O ponto  controvertido  já
esteve em debate no Superior Tribunal de Justiça em várias oportunidades. A jurisprudência é
firme no sentido da aplicação da Súmula nº  151 daquela  Corte,  fixando a competência  para
eventual ação penal por crime de contrabando ou descaminho pelo lugar da apreensão do bem,
ainda que as apurações preliminares indiquem que o crime tenha se consumado em outro local
(CC nº 119.247/SP, Terceira Seção, DJe 14/05/2012). 6. No presente caso, a apreensão do bem
ocorreu  em  Governador  Valadares/MG,  motivo  pelo  qual  voto  pelo  conhecimento  do  conflito
negativo  de  atribuições  e,  no  mérito,  pela  designação  do  Procurador  da  República  atuante
naquela  localidade.  7.  Conhecimento  do  conflito  negativo  de  atribuições  e,  no  mérito,  pela
designação do Procurador da República ora suscitado.

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

240. Processo: 1.29.008.000697/2014-89 Voto: 5886/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAPÃO DA CANOA-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  REPRESENTANTE  DE  PESSOA  JURÍDICA.  DESOBEDIÊNCIA  À
REQUISIÇÃO EMANADA PELO MPT (CP, ART. 330). CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES QUE SE
RESOLVE SEGUNDO O LUGAR DA INFRAÇÃO (CPP, ART 70). ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE.
1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).
Representante  legal  de empresa privada  sediada  em Capão da Canoa/RS teria  descumprido
reiteradamente requisição da Procuradoria do Trabalho no município de Santa Maria/RS. 2. O art.
70 do CPP dispõe que a competência, em regra, é determinada segundo o lugar da infração. No
crime de desobediência, a infração se consuma onde a ordem deveria ser cumprida. 3. No caso, o
ato determinado pela Procuradoria do Trabalho no município de Santa Maria (encaminhamento de
informações acerca dos empregados da empresa) deveria ser praticado em Capão da Canoa/RS,
local  da  sede  da  empresa  destinatária  da  ordem e  onde  o  seu  cumprimento  deixou  de  ser
realizado, consumando-se naquela localidade o crime de desobediência. 4. No mesmo sentido,
precedentes da 2ª CCR: procedimento nº 1.14.004.000280/2014-89, julgado na Sessão nº 621, de
27/05/2015, unânime; procedimento nº 1.14.000.002563/2014-03, julgado na Sessão nº 622, de
22/06/2015, unânime. 5. Atribuição do Procurador da República oficiante na PRM de Capão da
Canoa/RS, ora suscitante, 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

241. Processo: DPF/GVS/MG-00337/2014-INQ Voto: 3994/2015 Origem: GABPR21-LRM - LETICIA 
RIBEIRO MARQUETE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  COOPERAÇÃO  JURÍDICA  INTERNACIONAL.  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTOS  PÚBLICOS  PRATICADO  EM  TERRITÓRIO  ESTRANGEIRO  POR
BRASILEIROS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). DELITO COMETIDO CONTRA
INTERESSE DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar os crimes de falsificação e uso de documentos públicos falsos (CP, arts.
297 e 304), supostamente praticados por brasileiros em Portugal. 2. A Procurador da República
oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  3.  Remessa à 2ª
Câmara para fins do Enunciado nº 32 da 2ª CCR. 4. A responsabilidade pela observância do
princípio  aut  dedere  aut  iudicare  (extraditare  vel  iudicare)  é  da  União,  pois  é  a  República
Federativa do Brasil quem tem personalidade de direito internacional público. 5. No Brasil, todos
os casos de cooperação passiva são de competência federal, à luz do artigo 105 c/c o artigo 109,
X, CF/88, que dá aos juízes federais a tarefa de executar rogatórias recebidas pelo Brasil, após a
chancela do STJ. O procedimento de transferência de procedimento criminal  é uma forma de
cooperação  penal  passiva  e  equipara-se  às  rogatórias  passivas  quanto  à  atribuição  e
competência. 6. Precedentes da 2ª CCR: 1.00.000.015077/2013-51, Sessão 614, de 11/02/2015,
por  maioria;  1.00.000.013138/2014-27,  Sessão  614,  de  11/02/2015,  por  maioria.  7.  Não
homologação do declínio  de atribuições e designação de outro  Membro do Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

242. Processo: JF/SP-0000696-73.2015.4.03.6181- Voto: 5448/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
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INQ DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA
FINANCEIRO  NACIONAL.  BEM  ADMITIDO  NO  PAÍS  SOB  O  REGIME  DE  ADMISSÃO
TEMPORÁRIO  E  QUE  TERIA  SIDO  POSTERIORMENTE  VENDIDO  À  COMPANHIA  DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO. REMESSA DE NUMERÁRIO AO EXTERIOR À MARGEM
DE  CONTROLE  CAMBIAL DO  BACEN.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  JUIZ
PROCESSANTE.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SE
AFIRMAR QUE NÃO HÁ ELEMENTOS RAZOÁVEIS MÍNIMOS PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À PERSECUÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA.  FATO QUE MERECE
MELHOR APURAÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório
Criminal instaurado a partir da extração integral de cópias da NF nº 1.34.004.000143/2014-51,
para apurar eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional. 2. Consta dos autos que no
referido procedimento foi apurada suposta fraude de documentos perpetrada, em tese, por pessoa
jurídica,  na  qualidade  de  consorciada,  juntamente  com sociedade  empresarial  alemã,  com o
intuito de participar de licitação pública para fornecimento de uma locomotiva para a Companhia
do Metropolitano de São Paulo, fazendo uso do regime especial de admissão temporária. Em
razão da possível remessa de numerário ao exterior, tendo como beneficiária a empresa alemã,
instaurou-se o presente feito. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos por entender que não há elementos probatórios suficientemente concretos para dar
prosseguimento à persecução penal. Aduziu que o denunciante não forneceu elementos razoáveis
mínimos que caracterizem indícios da existência de conduta delituosa, limitando-se a dizer que,
no ano de 2010, houve remessa de numerário para a empresa sediada na Alemanha. 4. O Juízo
da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo discordou das razões ministeriais, remetendo os autos
a esta 2ª Câmara, na forma do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. Assiste razão ao
magistrado de primeiro grau. Com efeito, as informações trazidas pela representação que instrui
os presentes autos contém indícios probatórios mínimos que permitem ao menos a instauração de
inquérito  policial.  6.  Tais  elementos repousam na informação de que,  a  despeito  do bem em
questão ter ingressado no país sob o regime de admissão temporária, vale dizer, com suspensão
total do pagamento dos tributos, há notícia de que foi vendido posteriormente à Companhia do
Metropolitano  de  São  Paulo.  Em  virtude  dessa  operação,  em  tese,  ilegal,  segundo  a
representação, teria ocorrido remessa de numerário ao exterior, tendo como favorecida a empresa
alemã  consorciada  no  processo  licitatório,  à  margem  de  controle  cambial.  7.  Embora  a
representação ofertada faça menção a detalhes relevantes com os quais foram obtidos elementos
que propiciaram outras apurações ainda em curso quanto a eventuais delitos fiscais, não foram
realizadas  quaisquer  diligências  no  tocante  a  possível  crime  contra  o  Sistema  Financeiro
Nacional. 8. Como ressaltado pelo Juízo processante, 'é de se ver que o pedido de arquivamento
foi feito sem que houvesse sido requisitado ao Banco Central do Brasil  informações sobre as
operações de câmbio ou remessas realizadas pelas empresas'. 9. Somente após o exaurimento
das  diligências  capazes  de  bem  esclarecer  as  circunstâncias  do  quanto  noticiado,  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. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

243. Processo: JF/SP-0006020-15.2013.4.03.6181-
APE

Voto: 6103/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. LEI Nº 7.492/86, ART.

87



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

19. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. LESIVIDADE DA CONDUTA. VULNERAÇÃO DO BEM JURÍDICO. ANÁLISE DOS
SEUS EFEITOS NUMA PERSPECTIVA AMPLIADA. HIGIDEZ E CREDIBILIDADE DO SISTEMA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática
do  crime  previsto  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86,  consistente  na  obtenção  de  financiamento
fraudulento  para  aquisição  de  veículo.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, salientando que a ação criminosa ora apreciada não gera lesão ao SFN
(bem jurídico tutelado pela norma penal), não colocando em risco toda a sua estrutura, tampouco
ameaçando o patrimônio das instituições financeiras destinatárias do golpe. Aduziu, ainda, que a
lesividade de tal conduta é, única e exclusivamente, potencial.  3. O Juízo da 2ª Vara Federal
Criminal de São Paulo discordou das razões ministeriais, consignando ser inaplicável o princípio
da insignificância aos crimes previstos na Lei nº 7.492/86, pois os efetivos prejuízos financeiros
são irrelevantes, já que o bem jurídico protegido pela norma (confiabilidade do sistema financeiro)
tem valor supra econômico. 4. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com
destinação específica e vinculada  com recursos públicos ou não, concedidos por instituições
públicas ou privadas  configura, em tese, o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de
estelionato). 5. Nesse contexto, como já decidido por esta 2ª CCR, ainda que se possa sustentar
que a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do Sistema Financeiro Nacional) não seja muito
expressiva, em face exclusivamente do valor monetário do financiamento obtido, não se pode
considerar  como  reduzidíssimo o  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  do  agente  que,
mediante a utilização de documentos sabidamente falsos, obtém financiamento bancário com o
prévio e deliberado intuito de não adimplir as prestações avençadas. Ainda, a inexpressividade da
lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva aumentada, considerando-se a
totalidade do sistema. Isso porque a fraude perpetrada pelo agente, ainda que de pequena monta,
se considerado o potencial  econômico das instituições financeiras,  impacta a estabilização do
sistema como um todo (IPL Nº 00251/2013, unânime, 590ª Sessão, 16/12/2013). 6. Não se pode
olvidar que a prática de crimes dessa natureza tem se tornado cada vez mais comum. Logo, a
ausência de repressão penal em casos como o presente implica a vulneração do bem jurídico
tutelado pela norma em comento, já que a análise dos seus efeitos, numa perspectiva coletiva,
pode indicar grave lesão ao bem jurídico que norma objetiva proteger. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

244. Processo: 1.29.000.001943/2015-71 Voto: 6422/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART. 62, INC. IV). CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  FISCAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do
crime de apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  por  parte  de representantes  de
empresa privada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
base na ausência de crédito tributário definitivamente constituído. 3. Quanto à natureza jurídica do
crime de apropriação indébita previdenciária,  com todo o respeito à compreensão em sentido
diverso, parece-nos que não há pacificação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal na linha
adotada no voto do Relator. Os acórdãos tomados como referência adotam premissa equivocada
de  que  a  Suprema  Corte  teria  fixado  a  orientação  no  sentido  de  que  seria  necessário  o
exaurimento  da  via  administrativa.  4.  Em  sentido  oposto  à  tese  adotada  na  promoção  de
arquivamento  e  no  voto  do  Relator,  há  de  se  acolher  neste  Colegiado  a  argumentação
desenvolvida no agravo regimental interposto pelo Procurador-Geral da República no Inquérito nº
971/DF, ainda pendente de julgamento. 5. Em suma, o crime do art. 168-A, de natureza formal,
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caracteriza-se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições  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. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF
para prosseguir na persecução penal.

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

245. Processo: 1.29.011.000175/2015-17 Voto: 6097/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CP,  ART.  334-A.  ARQUIVAMENTO
FUNDADO NA INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES MAIS PRECISAS ACERCA DO LOCAL DOS
FATOS.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de
contrabando,  previsto  no  art.  334-A do  Código  Penal,  em  decorrência  da  apreensão  de  60
(sessenta) maços de cigarro de procedência estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento sob a alegação de que inexistem informações mais precisas a respeito
do local onde exatamente ocorreram os fatos. 3. O auto de infração e termo de apreensão e
guarda fiscal  de mercadorias foi  lavrado na BR-290, local onde possivelmente foi abordado o
ônibus e localizada a mercadoria proibida. 4. Conquanto não houvesse a indicação do local onde
ocorreram os fatos, o arquivamento ainda seria inadequado, uma vez que o Procurador oficiante
poderia  obter  a  informação  com  a  expedição  de  ofício  à  Delegacia  da  Receita  Federal  em
Uruguaiana/RS, órgão responsável pela apreensão dos cigarros. 5. Oportuno ressaltar que a 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão consolidou orientação no sentido de que incide o princípio da
insignificância às importações de até 40 maços de cigarro. Já nas importações superiores a este
patamar,  como  no  caso  em  exame,  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

246. Processo: 1.33.000.002414/2015-61 Voto: 6125/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  PENHORA SOBRE  PERCENTUAL DE  FATURAMENTO  DA EMPRESA
EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC
Nº 75/93,  ART. 62,  INC.  IV).  POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.  CP,  ART.  168,  §  1º,  INC.  II.  HIPÓTESE  DE  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a
partir de comunicação oriunda do Juízo da 9ª Vara Federal de Florianópolis/SC, dando conta de
que, nos autos de execução fiscal, a empresa que figura como executada, intimada acerca da
penhora sobre percentual do faturamento, não se manifestou nem justificou o não recolhimento
dos valores devidos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
ressaltando  que  a  possibilidade  de  prisão  do  depositário  infiel  foi  afastada  do  ordenamento
jurídico pela Súmula Vinculante nº 25. Consignou, ainda, que a tentativa de enquadramento da
conduta  no  crime  de  desobediência,  peculato  ou  apropriação  indébita  não  passa  de  mero
inconformismo com o referido enunciado. 3. Em que pese haver súmula do Supremo Tribunal
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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.  4.  A  previsão  em  lei  de
penalidade administrativa ou civil  para o caso de desobediência a ordem legal afasta o crime
previsto no art. 330 do CP. 5. No entanto, 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  (CP,  art.168,  §1º,  II).  6.  Precedentes  do TRF da  4ª  Região  e  da 2ª  CCR
(Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008789/2014-03,  602ª  Sessão,  4/8/2014,  unânime).  7.
Designação de  outro  membro  do MPF para  dar  prosseguimento  à  persecução pela  eventual
prática do 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

247. Processo: 1.34.006.000119/2015-83 Voto: 6421/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART. 62, INC. IV). CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO
PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  FISCAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado
pelo MPT, comunicando o crime de sonegação fiscal, supostamente praticado por representante
de empresa privada, decorrente do não pagamento de contribuições previdenciárias ao INSS. 2.
O Procurador da República oficiante configurou a conduta no tipo do art. 2º, inciso I, da Lei nº
8.137/90, e, após, promoveu o arquivamento, ante a ausência de constituição definitiva do crédito
tributário.  3.  Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que  o  fato  narrado  caracteriza  o  crime  de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), tendo em vista que se trata da ausência de
repasse  ao  INSS das  contribuições  previdenciárias  recolhidas  dos  empregados.  4.  Quanto  à
natureza jurídica do crime em questão, com todo o respeito à compreensão em sentido diverso,
parece-nos que não há pacificação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal na linha adotada no
voto do Relator. Os acórdãos tomados como referência adotam premissa equivocada de que a
Suprema Corte teria fixado a orientação no sentido de que seria necessário o exaurimento da via
administrativa. 5. Em sentido oposto à tese adotada na promoção de arquivamento e no voto do
Relator, há de se acolher neste Colegiado a argumentação desenvolvida no agravo regimental
interposto  pelo  Procurador-Geral  da  República  no  Inquérito  nº  971/DF,  ainda  pendente  de
julgamento.  6.  Em suma,  o  crime do art.  168-A,  de natureza  formal,  caracteriza-se pelo  não
repasse à Previdência Social das contribuições 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. 7. Não homologação do
arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  MPF para  prosseguir  na  persecução penal
quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

248. Processo: DPF/AGA/TO-0099/2014-INQ Voto: 6084/2015 Origem: SJUR/PRM-TO - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/ARAGUAINA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes previstos nos arts. 241-B e 241-D da Lei nº 8.069/90. Particular
que  teria  enviado  para  adolescente  imagens  pornográficas  envolvendo  adultos  por  meio  do
aplicativo Whatsapp. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Não há nos
autos  qualquer  notícia  acerca  de  eventual  divulgação  de  pornografia  infantil.  Inexistência  de
indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Comunicação  eletrônica  entre  duas  pessoas
residentes no Brasil. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

249. Processo: DPF/JFA-00224/2014-INQ Voto: 5561/2015 Origem: GABPRM2-TSL - THIAGO 
DOS SANTOS LUZ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Expediente  que  estava  tramitando  em  âmbito  estadual  para  apuração  de
possível crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298). O Juiz de Direito, acolhendo
manifestação do MPE, declinou da competência à Justiça Federal, por vislumbrar o possível uso
do documento  falso  (laudo  de  exames  laboratoriais)  perante  o  INSS,  para  fins  de  obtenção
indevida de benefício previdenciário. Suposta prática do crime de estelionato majorado (CP, art.
171,  §  3º).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Após  diligências
realizadas  na  esfera  federal,  constatou-se  que  o  laudo  falso  não  foi  usado  pela  investigada
perante  a  autarquia  previdenciária.  Assim,  conforme as  novas  informações,  verifica-se  que  o
Ministério Público Federal não tem atribuição para a persecução penal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

250. Processo: DPF-SE-0474/2014-INQ Voto: 5962/2015 Origem: GABPR11-JRSA - JOSE 
ROMULO SILVA ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar irregularidades consistentes na percepção de benefício
de prestação continuada e do programa Bolsa Família. Possível crime de estelionato qualificado.
CP, art. 171, § 3º. Revisão de declínio (Enunciado nº 33  2ª CCR). Fatos que podem, em tese, ser
tipificados como crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Delito esse que, no caso, por ter
sido  praticado  contra  particular  (beneficiária),  não  afeta,  sob  qualquer  perspectiva,  nenhum
interesse federal,  mormente porque as condições socioeconômicas apontadas no laudo social
produzido  no  Processo  nº  0500841-07.2013.4.05.8503  indicam  o  efetivo  preenchimento  do
requisito da miserabilidade para a percepção dos benefícios mencionados, não havendo qualquer
indício de fraude. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

251. Processo: PR/SP-3000.2011.003297-9-INQ Voto: 6802/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Voto  Vencedor.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  dos  crimes  de
falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de documento falso (CP, art. 304) em
detrimento da Junta Comercial  do Estado de São Paulo.  Particular que, ao tentar realizar um
financiamento em uma loja, descobriu a existência de três empresas registradas irregularmente
em seu nome. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, vencido o
relator, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

252. Processo: SRPF-AP-00157/2014-INQ Voto: 6083/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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
teria pago certos valores a terceiro com o intuito de receber indevidamente aposentadoria na
qualidade de trabalhadora rural. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Eventual crime praticado em detrimento de particular, tendo em vista a informação de que não
houve requerimento de benefício previdenciário em favor da denunciante. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

253. Processo: 1.11.000.000391/2015-18 Voto: 6258/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como pirâmide, que envolve a
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Aplicação da súmula
nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que
não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF
(e.g., procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014;
procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

254. Processo: 1.13.000.001432/2015-19 Voto: 6017/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis irregularidades na conduta de integrantes de
escritório  de  advocacia  estabelecido  na  localidade  de  Manacapuru/AM,  consubstanciada  em,
supostamente e de forma intencional, mal instruir procedimentos administrativos de concessão de
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aposentadoria junto ao INSS, objetivando o seu indeferimento para ingressar,  posteriormente,
com ações judiciais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Possível crime
de estelionato praticado em desfavor de requerentes de benefícios previdenciários. 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 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

255. Processo: 1.14.006.000091/2015-77 Voto: 5882/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes previstos no art. 129 do CP e no art. 241-D da Lei nº 8.069/90.
Relato de que particular teria agredido fisicamente sua ex-mulher, bem como estaria seduzindo
menores, através de rede social, para ter relações sexuais. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Não há nos autos qualquer notícia acerca de publicação, troca ou
qualquer ato relacionado a cenas de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Ausência
de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.
Carência, até o presente momento, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

256. Processo: 1.14.008.000154/2014-94 Voto: 6257/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como pirâmide, que envolve a
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Aplicação da súmula
nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que
não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF
(e.g., procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014;
procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

257. Processo: 1.14.012.000086/2015-85 Voto: 5941/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
IRECÊ-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estupro de vulneráveis. Representante
que diz ter recebido 'vários prints do perfil do Facebook de um usuário de 26 anos que mantém
relações com meninas entre 7 e 12 anos', no município de Seabra/BA. CP, art. 217-A. Revisão de
declínio  de atribuições (Enunciado nº 32  2ª  CCR).  Circunstâncias fáticas que,  no caso,  não
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evidenciam indícios de transnacionalidade da conduta.  Inexistência,  por ora,  de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

258. Processo: 1.15.000.001893/2015-17 Voto: 5883/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de extorsão (CP, art. 158) em detrimento de particular. Criminosos
que, após terem roubado um celular, estariam exigindo da vítima o pagamento de R$ 1.000,00
mediante  a  ameaça  de  divulgação  de  fotos  íntimas  contidas  no  aparelho  em redes  sociais.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

259. Processo: 1.16.000.000670/2015-03 Voto: 6259/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como pirâmide, que envolve a
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Aplicação da súmula
nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que
não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF
(e.g., procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014;
procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

260. Processo: 1.17.000.001511/2015-81 Voto: 6260/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como pirâmide, que envolve a
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Aplicação da súmula
nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que
não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF
(e.g., procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014;
procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

94



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

261. Processo: 1.17.000.002148/2015-11 Voto: 6127/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  uma  longa  explanação  técnica  acerca  da  suposta
importação  e  comercialização  de  resíduos  da  fabricação  de  alumínio,  denominados  RGC
(Revestimentos Gastos de Cuba) ou SPL (Spent Potliner). Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Alegação de que as empresas atuantes no segmento de revenda de insumos para
indústrias de fundição, dentre elas uma que se acha situada no município de Serra/ES, teriam
comercializado os resíduos à base de RGC ou SPL, importados ilegalmente ou provenientes de
aterros. Conclusões do denunciante baseadas em suposições, sem definição concreta de prática
ilícita. Eventual uso de resídio perigoso que pode, inclusive, ter origem diversa da apontada pelo
noticiante.  Ausência  de  indícios  de  que  houve  importação  de  material  ilícito.  Inexistência  de
elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

262. Processo: 1.19.000.000618/2015-37 Voto: 4403/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de autos encaminhada pela 1ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Santa Inês/MA, relatando tentativa de saque de valor depositado judicialmente em
conta  vinculada  a  processo  com  trâmite  na  Vara  Única  da  Comarca  de  Pindaré-Mirim/MA,
mediante a apresentação de alvará falso. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR).  Informação  de  que,  antes  de  liberar  o  pagamento,  o  gerente  da  agência  da  Caixa
Econômica  Federal  contatou  o  Fórum da  Comarca  para  averiguar  a  autenticidade  do  alvará
judicial. Falsidade do documento confirmada, pois não se encontrava de acordo com os padrões
do Juízo da Comarca e a assinatura não correspondia com a do magistrado. Eventual prejuízo em
detrimento das partes da ação de consignação que a Prefeitura propôs em face do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Inexistência de lesão direta 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  persecução  penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

263. Processo: 1.22.006.000139/2015-75 Voto: 5881/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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) ou de
estelionato  (CP,  art.  171).  Advogado  que  teria  se  apropriado  indevidamente  de  quantia
pertencente a sua 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.

95



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

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

264. Processo: 1.23.000.000377/2015-01 Voto: 6085/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes ambientais (Lei nº 9.605/98, arts. 46, parágrafo único, e 69-A).
Fraude contra o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA.
Vender  carvão  vegetal  sem  licença  válida,  utilizando  guias  florestais  ideologicamente  falsas.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ªCCR). Sistema gerido e alimentado por órgão estadual,
no  caso,  a  Secretaria  do  Meio  Ambiente  do  Estado  do  Pará.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atuação do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

265. Processo: 1.23.000.000419/2015-04 Voto: 6086/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes ambiental e de falsidade ideológica. Lei nº 9.605/98, art. 69 e
CP, art. 299. Prestação de informações falsas ao Sistema de Comercialização e Transporte de
Produtos Florestais  SISFLORA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ªCCR). Sistema gerido e
alimentado por  órgão estadual,  no caso,  a Secretaria  do Meio Ambiente do Estado do Pará.
Ausência  de  indícios  de  que  o  carvão  vegetal  comercializado  tenha  advindo  de  madeira
proveniente de área federal.  Inexistência  de elementos de informação capazes de legitimar a
atuação do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor
do Ministério Público Estadual.

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

266. Processo: 1.23.000.000704/2015-17 Voto: 5993/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  possível  crime de falsidade ideológica por ocasião da
abertura  de empresa  e registro  perante a  Junta  Comercial  do Estado do Pará.  CP,  art.  299.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 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  persecução  penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencida  a  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Participou  da votação  o Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.

267. Processo: 1.23.000.001483/2015-02 Voto: 6087/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 69-A). Prestação de informações
falsas ao Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32  2ªCCR). Sistema gerido e alimentado por órgão estadual, no caso, a
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará. Ausência de indícios de que o carvão vegetal
comercializado tenha advindo de madeira proveniente de área federal. Inexistência de elementos
de informação capazes de legitimar a atuação do Ministério Público Federal  para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

268. Processo: 1.23.000.001793/2014-38 Voto: 4947/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como pirâmide, que envolve a
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Aplicação da súmula
nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que
não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF
(e.g., procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014;
procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

269. Processo: 1.23.003.000084/2014-13 Voto: 6124/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  fraude  cometida  por
funcionários de casa lotérica estabelecida no município de Porto de Moz/PA, que estariam retendo
cartões da Caixa Econômica Federal, senhas pessoais, bem como valores de correntistas e do
auxílio defeso. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). Apropriação indevida de quantias
pertencentes a particulares, que, enganados pelos funcionários da casa lotérica, não recebiam
integralmente os valores a que tinham direito. Delito praticado em detrimento do patrimônio de
correntistas e segurados. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para a  persecução.  Homologação do  declínio  em favor  do Ministério  Público
Estadual.

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

270. Processo: 1.23.005.000206/2015-24 Voto: 6015/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  IBAMA,  dando  conta  da  prestação  de
informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais
SISFLORA, bem como do uso de área de reserva legal embargada para pastagem. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ªCCR).  Sistema de dados gerido e alimentado por
órgão estadual, no caso, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará. Ausência de indícios
de que a atividade de pecuária bovina tenha ocorrido em área federal, em terra indígena ou em
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área  declarada  de  interesse  da  União.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de
legitimar  a  atuação  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

271. Processo: 1.23.005.000220/2015-28 Voto: 5994/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  IBAMA,  dando  conta  da  prestação  de
informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais
SISFLORA,  em decorrência  da apropriação fraudulenta  de 917,41 m3 de várias  espécies  de
madeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ªCCR). Sistema de dados gerido e
alimentado por  órgão estadual,  no caso,  a Secretaria  do Meio Ambiente do Estado do Pará.
Ausência de indícios de que a madeira ilícita  comercializada pela  empresa investigada tenha
advindo de área pertencente da União.  Inexistência  de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atuação  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

272. Processo: 1.25.000.000237/2015-51 Voto: 6801/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Voto Vencedor. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática do
crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) em detrimento de Junta Comercial. Inserção indevida
de particular  em contratos  sociais  de  empresas  privadas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado  nº  32  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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, vencida a
relatora, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada.

273. Processo: 1.26.000.002079/2014-55 Voto: 6262/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como pirâmide, que envolve a
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Aplicação da súmula
nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que
não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF
(e.g., procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014;
procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
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Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

274. Processo: 1.26.000.002428/2015-10 Voto: 5943/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação que narra a suposta tentativa fraudulenta de
obtenção de vantagem econômica contra espólio, por meio de reclamação trabalhista fundada em
relação empregatícia inexistente e, posteriormente, de ação de reconhecimento de união estável.
Possíveis crimes de estelionato. CP, art. 171. Revisão de 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  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

275. Processo: 1.29.012.000052/2015-68 Voto: 5946/2015 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 a partir  de expediente do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Bento
Gonçalves/RS,  encaminhando cópia  de peças extraídas dos autos de reclamatória  trabalhista
para apurar possível crime de alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. CP, art. 171, §
2º, inc. II. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Investigada que, entre
julho de 2013 e janeiro de 2015, se desfez de bens penhorados dos quais era depositária judicial.
Emprego  da  fraude  e  obtenção  da  vantagem  ilícita  voltados  contra  o  reclamante  da  ação
trabalhista. Ausência de elementos capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual. 

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

276. Processo: 1.29.017.000153/2015-99 Voto: 6081/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BRAG. PAULISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de apologia ao crime por meio da rede social facebook. CP, art.
287.  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  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

277. Processo: 1.30.005.000007/2015-81 Voto: 6255/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como pirâmide, que envolve a
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Aplicação da súmula
nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que
não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais se entendeu pela atribuição do MPF
(e.g., procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014;
procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  nº  611,  10/11/2014).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

278. Processo: 1.34.001.005084/2015-19 Voto: 5542/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes de difamação e injúria cometidos em
desfavor da representante e da Presidente da República por meio de perfil criado na rede social
Facebook. CP, arts. 139 e 140. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Investigado que se expressou de maneira exaltada e pouco respeitosa nos comentários alusivos à
Presidente da República e a seu partido político, embora pretendesse externar sua insatisfação
política com o atual governo. Ofensas destinadas, entretanto, à noticiante que podem configurar
crimes contra a honra. Circunstâncias fáticas que indicam querela entre particulares. Inexistência
de lesão 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

279. Processo: 1.34.001.005433/2015-01 Voto: 5884/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que terceiro teria sacado
fraudulentamente quantia referente a benefício previdenciário depositado em conta mantida no
Banco do Brasil.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Prejuízo que
deverá ser suportado pela instituição financeira. Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou
interesse da União. Aplicação do Enunciado nº 42 da Súmula do STJ (Compete à Justiça Comum
Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os
crimes  praticados  em seu  detrimento).  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

280. Processo: 1.34.004.000744/2015-45 Voto: 5673/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  ambiental,  consiste  no  transporte  de
substância perigosa (46.900 Kg de etanol), em desacordo com a legislação ambiental vigente. Lei
n°  9.605/98,  art.  56.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Necessidade  de
cumulação dos requisitos (tratado ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta)
para a incidência do art. 109, inc. V, da Constituição Federal. Não obstante o Brasil seja signatário
da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Transfronteiriços  de  Resíduos
Perigosos  e  seu  Depósito,  a  conduta  em apreço  não  ostenta  caráter  de  transnacionalidade.
Precedentes da 2ª CCR: Notícia de Fato nº 1.30.007.000126/2015-14, unânime, 625ª Sessão,
10/08/2015;  Notícia  de  Fato nº  1.34.004.000760/2015-38,  unânime,  626ª  Sessão,  31/08/2015.
Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para
persecução. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

281. Processo: 1.34.010.000520/2015-54 Voto: 5942/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão. Disponibilização, em rede social, de vídeo com incitação e prática de violência e tortura
contra possível autor de crime de roubo. Suposta ocorrência de lesão corporal/homicídio e de
incitação ao crime. Revisão de 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 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

282. Processo: 1.34.022.000109/2015-40 Voto: 6252/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Particular relata que seu
nome teria sido utilizado indevidamente para o encaminhamento de correspondências ao MPF em
Jaú/SP e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1) Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Após diligências,  não  foi  possível  elucidar  a  autoria  do  suposto  delito  de
falsidade ideológica praticado no âmbito deste órgão federal. 2) Revisão de declínio (Enunciado n°
32  2ªCCR). Homologação do declínio de atribuições ao MPE, tendo em vista a notícia de mesma
prática delitiva envolvendo o TJ/SP.

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

Outras deliberações(Declínio)

283. Processo: DPF/PE-00116/2011-INQ Voto: 6218/2015 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Inquérito Policial. Suposta falsificação de guias de recolhimento de contribuição previdenciária e
apresentação dos comprovantes inidôneos perante a Receita Federal do Brasil. CP, arts. 171 e
293,  inc.  I.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV)  e  de  declínio  de  atribuição
(Enunciado n° 33  2ª CCR). 1) Quanto à apresentação dos comprovantes falsos perante a Receita
Federal, não há prova da existência de dolo no que se refere à ciência acerca da falsidade por
parte  da representante do condomínio,  pois,  ao que tudo indica,  na qualidade de síndica,  foi
ludibriada por empregado da empresa administradora incumbida dos pagamentos dos tributos.
Homologação do arquivamento. 2) No tocante ao crime de estelionato, possivelmente cometido
pelo funcionário da empresa administradora, verifica-se que a ocorrência de prejuízo apenas em
detrimento do condomínio contratante, não havendo qualquer dano à autarquia previdenciária.
Incidência da Súmula nº 107 do STJ. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

284. Processo: 1.13.000.001018/2015-18 Voto: 5970/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta revenda de combustíveis em desacordo com as normas estabelecidas
pela  ANP.  Possíveis  crimes previstos no art.  1º,  I,  da Lei  nº  8.137/90 e no art.  1º  da Lei  nº
8.176/91.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV)  e  de  declínio  de  atribuição
(Enunciado n° 32  2ª CCR). 1) Quanto à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), trata-se de tributo cujo recolhimento se dá na fonte (a partir da substituição tributária), de
modo que a não inclusão em nota fiscal de seu recolhimento pelo estabelecimento revendedor
não configura crime de sonegação fiscal de competência federal. Homologação do arquivamento.
2)  No tocante  à  revenda de  combustíveis  em desacordo  com as  normas  da  ANP e  ao  não
recolhimento de ICMS, não há interesse direto e específico da União. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

285. Processo: 1.18.000.000800/2015-25 Voto: 5672/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação ofertada pelo Sindicato dos Técnicos de
Enfermagem do Estado de Goiás, na qual se denuncia que pessoas mal intencionadas pretendem
assumir, de maneira fraudulenta, a direção da entidade. Suposta prática de falsidade ideológica
por indivíduos que objetivam usurpar a direção da entidade. CP, art. 299. Promoção de declínio de
atribuição ao Ministério Público do Trabalho que se recebe como declínio ao Ministério Público
Estadual (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
a 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 declínio ao Ministério Público do Trabalho como declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual. Homologação nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação o
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Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

286. Processo: 1.28.000.000968/2015-94 Voto: 5326/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 203 E 297, § 4º
DO  CÓDIGO  PENAL  E  ART.  1º  DA  LEI  Nº  8.137/90.  ILÍCITOS  SUPOSTAMENTE
DECORRENTES DO EXERCÍCIO IRREGULAR DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES E DO ARQUIVAMENTO (ENUNCIADO Nº 32  2ª  CCR; LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  OMISSÃO  DE  ANOTAÇÃO  NA  CTPS.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.  ENUNCIADO  Nº  27  DA  2ª  CCR.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DO
ARQUIVAMENTO, RESPECTIVAMENTE, QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 203
DO CP E 1º DA LEI Nº 8.137/90. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta
prática  de  ilícitos  decorrentes  do  exercício  irregular  de  atividade  empresarial.  2.  Segundo  a
representação, o ora investigado exerce atividade empresarial consistente na venda de materiais
de construção e possui cerca de 20 (vinte) imóveis de locação, em nome de terceiros, ocultando
seu patrimônio e não procedendo à correta arrecadação do imposto de renda, no intuito de burlar
o fisco e sonegar os tributos devidos. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio
de suas atribuições quanto aos possíveis crimes de omissão de dados na CTPS (CP, art. 297, §
4º) e de frustração de direitos trabalhistas (CP, art. 203), ressaltando que tais infrações penais,
quando praticadas contra um trabalhador, como no caso, atrai a competência da Justiça Estadual.
Determinou, também, o envio de cópias dos autos para o MPE para adoção de providências
cabíveis quanto aos crimes remanescentes (sonegação de tributos estaduais e municipais, crime
contra as relações de trabalho, falsidade ideológica e lavagem de ativos). Com relação à denúncia
de sonegação fiscal de tributos federais, promoveu o arquivamento dos autos por entender não
configurado o crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 em face da ausência de crédito tributário
constituído. 4. 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. 5.
Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC nº 135.200/SP, DJe 2/2/2015; CC nº 127.706/RS, DJe
3/9/2014.  6.  No tocante à  suposta prática  do crime previsto  no art.  203 do Código  Penal,  é
entendimento  deste  Colegiado  de  que  compete  à  Justiça  Federal  processar  e  julgar  apenas
aquele  delito  que ofenda o sistema de órgãos e instituições  que  preserva,  coletivamente,  os
direitos e deveres dos trabalhadores. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: CC nº 108.867/SP,
Terceira  Seção,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  DJe  19/04/2010.  7.  Relativamente  à  notícia  de
sonegação de tributos federais, não há como reconhecer a configuração da conduta prevista no
art. 1º da Lei nº 8.137/90 antes da definitiva constituição do crédito tributário, a teor do Enunciado
nº 24 da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. 8. Não homologação do declínio
no tocante ao delito previsto no art. 297, § 4º, do CP. Homologação do declínio de atribuição e do
arquivamento, respectivamente, quanto aos crimes previstos no art. 203 do CP e no art. 1º da Lei
nº 8.137/90.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  no tocante  ao delito  previsto  no art.  297,  §  4º,  do CP.  Homologação do  declínio  de
atribuição e do arquivamento, respectivamente, quanto aos crimes previstos no art. 203 do CP e
no art. 1º da Lei nº 8.137/90, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr.
José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

287. Processo: 1.30.001.002613/2014-91 Voto: 74/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Voto-Vista.  Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  corrupção  passiva  e  de  participação  ilícita,
previstos,  respectivamente,  nos  arts.  308  e  310  do  CPM.  Militar  que  estaria  recebendo
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indevidamente certos valores por intermediar locação de veículos particulares para o Exército.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Matéria afeta à 5ª Câmara de Coordenação e
Revisão. Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014, publicada em 24/4/2014. Remessa
dos autos àquele Colegiado.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  relator,  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada  aderiu,
integralmente, ao voto-vista n° 74/2015 do revisor, Dr. José Adonis Callou de Araújo. O colegiado
deliberou, por unanimidade , pela a remessa dos autos à 5ª CCR, nos termos do voto do revisor.
Participou da votação Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

288. Processo: 1.28.000.001249/2015-91 Voto: 5570/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº
10.826/03.  Relato  de que,  ao final  do processo de encerramento  das  atividades de empresa
privada,  constatou-se  uma discrepância  no número  de  munições  e  coletes  a  prova  de  balas
registrados  perante  o  Gerenciamento  Eletrônico  de  Segurança  Privada   GESP.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª CCR). Orientação consolidada pelo Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que o Estatuto do Desarmamento não remeteu à Justiça Federal toda a
competência para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP, DJe: 25/10/2010). Caso em que
não restou demonstrada qualquer lesão (ou perigo de lesão) à integridade territorial, à soberania
nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa
do Chefe  dos  Poderes  da  União.  Indícios  de  transnacionalidade  do  delito  não  evidenciados.
Precedente da 2ª CCR (IPL nº 0534/2010, Sessão nº 625, de 10/08/2015, unânime). Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

289. Processo: DPF/AGA/TO-00065/2014-INQ Voto: 6090/2015 Origem: SJUR/PRM-TO - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/ARAGUAINA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171  c/c  art.  14,  II).  Relato  de  que
particular  teria  tentado  sacar  fraudulentamente  parcelas  de  seguro-desemprego  mediante  a
apresentação de carteira  de identidade falsa perante atendente de agência bancária  da CEF.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi possível identificar a
pessoa que aparece na foto do documento falso apreendido. Ausência de providências 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

290. Processo: JF-FRA-INQ-0001027-
65.2015.4.03.6113

Voto: 5350/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ARTIGO 334). CIGARROS.
ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE  AOS  CASOS  DE
IMPORTAÇÕES INFERIORES A 40 MAÇOS. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de contrabando (CP, artigo 334), em
razão da apreensão de cigarros de origem estrangeira e sem a documentação comprobatória de
sua regular importação, em estabelecimento comercial. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito por entender aplicável o princípio da insignificância. 3. O Juiz
Federal  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  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.  Insistência  no
arquivamento do feito.

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

291. Processo: 1.00.000.012427/2015-90 Voto: 5879/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Expediente  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  do  crime
previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei nº 9.504/97. Equipe de fiscalização que teria observado 03
(três) pessoas conduzindo bandeiras, sendo que uma delas estaria com material de distribuição
(adesivos), no dia do segundo turno das eleições de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, IV). Fatos narrados que não configuram qualquer 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

292. Processo: 1.05.000.000769/2014-08 Voto: 5573/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo atual prefeito do município de
Pendências/RN,  comunicando a possível  prática do crime de denunciação caluniosa (CP,  art.
339). Particular que teria movido ação de investigação judicial eleitoral contra o representante
(processo nº 6895/2006), imputando-lhe fatos supostamente inverídicos. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). A ação eleitoral foi julgada improcedente, em razão da inexistência de
conjunto  probatório  suficiente.  Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que  o  representado  apenas
exerceu seu direito constitucional de ação, acreditando na veracidade da imputação. Crime não
configurado. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

293. Processo: 1.11.001.000179/2013-89 Voto: 5578/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática dos crimes descritos no art. 16 da Lei nº
10.826/2003; nos arts. 55, 56 e 60 da Lei nº 9.605/98 e no art. 2º da Lei nº 8.176/91. Ter em
depósito  explosivos,  utilizados  na  atividade  de  extração  mineral,  sem  autorização  ou  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Segundo  informações  prestadas  pelo  Departamento  Nacional  de  Produção  Mineral
(DNPM)  e  pelo  Exército  Brasileiro,  não  foram  encontradas  irregularidades  quanto  ao
armazenamento e utilização dos explosivos. Os trabalhos realizados pela empresa investigada
estão sendo conduzidos de acordo com o licenciamento autorizado. Ausência de qualquer dano
ambiental.  Inexistência  de  elementos  mínimos  aptos  a  justificar  a  persecução  criminal.
Homologação do arquivamento.

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

294. Processo: 1.13.000.000103/2014-70 Voto: 6264/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  diversas  irregularidades  ocorridas  no  âmbito  de  uma
federação  de  pescadores.  As  irregularidades  referem-se  a:  a)  convênios  celebrados  com  a
secretaria de Estado do Trabalho  SETRAB, relativos ao Projeto Pescando Cidadania; b) uso de
patrimônio público (frigorífico pertencente ao IBAMA) sem a devida manutenção; c) invasão de
bem público;  d)  falta  de  assinatura  de  mais  de  20  empregados;  e)  falta  de  indenização  de
funcionários que trabalhavam nas balsas; f) nepotismo; e g) apropriação de valores cobrados de
cada pescador para suposta regularização de embarcações.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Quanto ao item a, eventuais irregularidades já foram objeto de análise pela
Coordenação Criminal da PR/AM, através do expediente nº 0021359/201, encaminhado ao MPE,
em razão da não utilização de recursos federais. Em relação aos itens d e e, foi encaminhada
notícia ao MPT para adoção das providências cabíveis. No que tange aos itens f  e g,  houve
comunicação ao MPE, ante a ausência de indícios de lesão a bens, serviços e interesses da
União. No que se refere ao item c, não restou comprovada a ocorrência de qualquer ilícito penal.
Por fim, com relação ao item b,  consta informação do IBAMA de que a federação promoveu
reformas no imóvel  questionado.  Falta  de justa  causa para o  prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

295. Processo: 1.13.002.000274/2015-60 Voto: 6072/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta tentativa de invasão ocorrida em área restrita de
segurança do Aeroporto de Tefé/AM, no local em que instalado o VOR  VHF Very High Frequency
Omnidirectional  Range,  equipamento  eletrônico  utilizado  em  navegação  aérea.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado na manhã do dia 27/04/2015, quando
uma equipe da INFRAERO detectou sinais de tentativa de arrombamento no cadeado do portão
de acesso à área restrita. Inexistência de qualquer registro (imagem ou testemunhas) acerca do
eventual responsável pela infração. Ausência de linha investigativa útil,  capaz de esclarecer a
ocorrência e desvendar a autoria 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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296. Processo: 1.14.000.001825/2014-12 Voto: 4381/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Autoridade
responsável pela representação do INSS teria descumprido ordem da 22ª Vara Federal da Seção
Judiciária da Bahia, consistente na apresentação de processos administrativos que culminaram na
concessão de determinado benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Embora  o  INSS não tenha  apresentado  exatamente  o  que  o  Magistrado  determinou
(processos administrativos), não houve dolo em descumprir a decisão judicial, tendo em vista que
a autarquia  previdenciária  encaminhou,  por  2  (duas)  vezes,  ao juízo,  o resumo do benefício,
levando a crer que a ordem estava sendo devidamente cumprida. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

297. Processo: 1.14.008.000122/2015-70 Voto: 5968/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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 saque indevido de 2 (duas) parcelas de benefício
previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques
realizados em novembro e dezembro/2005.  Inexistência  de representante legal  ou procurador
habilitado para recebimento do benefício.  Inexistência de elementos mínimos que permitam a
identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências.
Incidência, no caso vertente, da Orientação nº 4 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

298. Processo: 1.14.009.000364/2014-72 Voto: 5965/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes de  ameaça (ou
tentativa de violação de domicílio) e coação no curso de processo, em decorrência de a vítima,
vereador  de  Riacho  de  Santana/BA  figurar  como  testemunha  em  ação  de  improbidade
administrativa movida contra o gestor do município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Supostos fatos criminosos ocorridos no ano de 2013, antes, portanto, da propositura
pelo Parquet federal da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não havendo que
se falar em crime de coação no curso do processo. No tocante ao crime de ameaça, não restou
evidenciada lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Fatos já
levados ao conhecimento do Ministério  Público Estadual,  ao qual cabe, no caso,  a atribuição
persecutória. Homologação do arquivamento.

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

299. Processo: 1.15.000.001944/2015-19 Voto: 5495/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato previdenciário.
Recebimento indevido de Benefício Assistencial devido ao Idoso. Renda familiar mensal superior
ao limite  estabelecido  pelo  art.  20,  §  3º,  da  Lei  nº  8.742/93.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de dolo da beneficiária em cometer
fraude. Omissão por parte do servidor que atuou na concessão do amparo social, deixando de
orientar a requerente a declarar, de forma expressa, informações alusivas aos campos sobre o
estado civil  e sobre o parentesco. Investigada que, ao requerer o benefício, apresentou, como
comprovante  de  residência,  uma  conta  de  energia  em  nome  do  marido  e,  por  ocasião  do
procedimento de revisão,  a certidão de casamento.  Ânimo de fraudar não evidenciado. Idade
avançada da investigada (77 anos) e do seu esposo (82 anos), que sobrevivem unicamente dos
benefícios recebidos. Miserabilidade do casal aferida nos autos. Inconstitucionalidade do § 3º do
art.  20 da Lei  nº  8.742/93 declarada pelo Supremo Tribunal Federal,  por julgar  que o critério
adotado  por  esse  dispositivo  para  a  concessão  do  benefício  a  idosos  e  deficientes  está
completamente defasado e mostra-se inadequado para aferir a miserabilidade das famílias, que,
de acordo com o art. 203, inc. V, da Carta Magna, possuem o direito ao benefício assistencial.
Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

300. Processo: 1.15.000.002753/2014-85 Voto: 5588/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por particular. Possível prática de crimes tipificados na
Lei nº 7.170/83. Candidata a senadora pelo PSTU que teria, em entrevista concedida à emissora
de TV,  declarado que seu grupo político  estaria  se  preparando para uma revolução  armada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após constatar os equívocos de seu discurso,
a candidata afirmou que as milícias de seu grupo são preparadas por meio de leitura e estudo, e
que  estão  armadas  com  a  consciência.  Falta  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

301. Processo: 1.16.000.002054/2015-89 Voto: 6128/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de injúria por parte de aluno do curso de
Ensino à Distância oferecido pela Universidade de Brasília (UnB). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Aluno que apenas externou seu descontentamento com o fato das
regras invocadas pela professora terem impedido o acesso a uma webconferência de um curso do
qual participava, o que, na opinião dele, constituiria uma violência. Elemento subjetivo que não se
configura na hipótese de mera manifestação desfavorável em relação à ofendida. Falta de justa
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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

302. Processo: 1.18.000.000774/2015-35 Voto: 5343/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
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DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de ameaça praticado por líderes do MST,
com o intuito  de retirar  particular  de fração de terra  que atualmente ocupa no Assentamento
Canudos, localizado no município de Campestre/GO. CP, art. 147. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Informações do INCRA esclarecem que o comunicante ocupa irregularmente
a  porção  de terra  que  busca  defender  e  que  desconhece  possíveis  conflitos.  O MPF tentou
contatar o noticiante para o fornecimento de maiores informações a respeito do ocorrido, porém,
restou infrutífera.  Ausência de elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir  uma
investigação  criminal  responsável  e  útil.  Informações  vagas  e  genéricas.  Carência  de  dados
concretos para apurar eventual 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

303. Processo: 1.18.000.001313/2015-80 Voto: 5575/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime descrito no art. 350 da Lei nº 4.737/65. Relato de que
05 (cinco) bens imóveis foram omitidos na declaração de bens do atual prefeito do município de
Minaçu/GO, apresentada por ocasião do registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme decisão do TSE, a conduta investigada não tem
o condão de lesar o bem jurídico tutelado pelo art. 350 do Código Eleitoral, tendo em vista que as
informações constantes na referida declaração são irrelevantes para o processo eleitoral em si
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 36417, Min. Felix Fischer, Publicação: DJE -
Diário da Justiça Eletrônico, Data 14/4/2010). Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

304. Processo: 1.18.001.000012/2015-29 Voto: 6032/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de expediente  dos Correios,  inicialmente encaminhado ao
Ministério Público de Goiás , comunicando que algumas cidades daquela unidade federativa tem
contratado outras empresas para distribuir os carnês de cobrança do IPTU, em afronta às normas
que concedem à União o monopólio do serviço postal (Lei nº 6.538/78, art. 9º; CF, art. 21, V).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações pormenorizadas solicitadas ao
Diretor  Regional  dos  Correios  sobre  os  fatos  descritos  na  representação,  inclusive,  com  a
indicação  dos  municípios  em  que  a  prática  estaria  ocorrendo  e  a  apresentação  de  suporte
documental. Representante que se manteve inerte, mesmo após pedido adicional de informações.
Narrativa vaga e desprovida de qualquer comprovação. Vulneração ao privilégio postal da União
não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

305. Processo: 1.20.000.000269/2015-32 Voto: 6094/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato. Ex-beneficiária do PROUNI relata que, após abandonar o curso de Administração
em 2010, teria sido surpreendida em 2014 com a informação de que havia débitos em seu nome.
Assim,  alega  que  a  Universidade  não  teria  cancelado  a  bolsa  para  continuar  recebendo  os
benefícios do governo federal, deixando de recolher tributos da União. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, constatou-se que tal situação não ensejou nenhum
benefício indevido à instituição de ensino. Considerando que a representante abandonou o curso
sem nenhuma comunicação, é natural que continuasse figurando nos registros da Universidade
como bolsista até que o fato fosse descoberto pela instituição. Ademais, os débitos referentes às
mensalidades  cobradas  indevidamente  já  foram  cancelados.  Ausência  de  indícios  de
materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

306. Processo: 1.20.000.000631/2015-75 Voto: 6077/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Penetrar em unidade de conservação
interditada  para  visitação  sem  autorização  do  órgão  ambiental  competente.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme relatório de fiscalização, não houve danos
ao meio ambiente. Infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 92, parágrafo
único). Aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

307. Processo: 1.20.000.000678/2015-39 Voto: 5964/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  da  Chefia  do  Parque  Nacional  da
Chapada dos Guimarães, o qual encaminha cópia do auto de infração lavrado em desfavor de
investigada  que  adentrou  na  referida  unidade  de  conservação,  sem  autorização  do  órgão
ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inocorrência de
qualquer dano provocado diretamente pela investigada por permanecer em área interditada para
visitação,  pois  não  estava  portando  qualquer  instrumento  que  viesse  a  deteriorar  produtos
florestais. Comportamento que não se mostrou apto a configurar o tipo previsto no art. 52 da Lei
nº 9.605/98. Mera infração de natureza administrativa. Decreto nº 6.514/08, art. 92. Falta de justa
causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

308. Processo: 1.20.000.001164/2015-09 Voto: 6217/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima comunicando que determinada pessoa

110



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

estaria distribuindo cédulas falsas de R$ 100,00 no comércio do bairro Carumbé, em Cuiabá/MT.
Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Diligências preliminares realizadas pela  Polícia  Federal.  Investigação que não logrou
comprovar a noticiada prática ilícita. Possível suspeito já havia se mudado do local e contra ele
não  pesava  nenhum relato  de  tal  natureza  entre  os  populares  e  comerciantes.  Ausência  de
indícios  do  crime  de  introduzir  em circulação  moeda  falsa.  Carência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

309. Processo: 1.20.005.000023/2015-11 Voto: 5887/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90,
art. 1°). Suposta prática de registro da venda de um imóvel em um valor significativamente inferior
ao efetivamente negociado e ao valor de mercado. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV).  Em relação aos fatos ora noticiados,  não há crédito  tributário  definitivamente constituído.
Ausência de condição objetiva de procedibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. Falta de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

310. Processo: 1.23.000.000185/2015-97 Voto: 5878/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Deixar de entregar ao IBAMA relatórios anuais das atividades exercidas no prazo
exigido pela legislação ou determinado pela autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a imposição
de multa ao infrator, nos termos do artigo 81 do Decreto nº 6.514/2008. Atipicidade. Homologação
do arquivamento.

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

311. Processo: 1.23.000.000699/2015-42 Voto: 5874/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art.
80).  Aplicação  de multa  pelo  IBAMA. Atipicidade  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. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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312. Processo: 1.23.000.000960/2015-12 Voto: 5816/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de comunicação pelo IBAMA acerca de auto de infração lavrado
por  empresa  estabelecida  em  Belém/PA,  que  deixou  de  atender  a  exigências  legais  ou
regulamentares quando devidamente notificada pela autoridade ambiental no prazo concedido,
não  procedendo  à  regularização,  correção  ou  adoção  de  medidas  de  controle  que  cessem
degradação  ambiental.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Mera  infração
administrativa, cuja sanção constitui tão somente a imposição de multa ao infrator (no valor de R$
121.000,00), nos termos do art. 80 do Decreto nº 6.514/08. Atipicidade da conduta. Homologação
do arquivamento.

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

313. Processo: 1.23.000.001010/2015-05 Voto: 6010/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  para  apurar  possível  ocorrência  do crime de apropriação  indébita
previdenciária por parte do município de São Sebastião da Boa Vista/PA. CP, art. 168-A, § 1º, I.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informação da Delegacia da Receita Federal do
Brasil  em  Belém/PA dando  conta  não  haver  ação  fiscal  quanto  à  omissão  no  repasse  de
contribuição previdenciária no período indicado pelo representante (1993 a 1996). Ausência de
indícios da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

314. Processo: 1.23.000.001093/2015-24 Voto: 5876/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Manter em cativeiro 02 (dois) pássaros da espécie curió sem autorização do órgão competente.
Lei nº 9.605/98, art. 29, § 1º, III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato
verificado em março de 2010. Pena máxima cominada ao delito de 01 (um) ano de detenção.
Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 04 (quatro) anos da data do
fato. CP, art. 109, V. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

315. Processo: 1.23.000.001193/2015-51 Voto: 5875/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  em  virtude  da  ausência  de  recadastramento  no  Cadastro
Técnico Federal  de Atividades Potencialmente Poluidoras de Recursos Ambientais   CTF/APP.
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
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multa no valor de R$ 17.000,00. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

316. Processo: 1.23.000.001490/2015-04 Voto: 5939/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  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$ 121.000,00 (cento e vinte e um
mil reais). Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

317. Processo: 1.23.000.002451/2014-35 Voto: 6078/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental. Queimar 03 (três) hectares de material lenhoso a título
de limpeza da área, sem prévia autorização do IBAMA. Lei nº 9.605/98, art. 45, 46, 54 ou 60.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em dezembro de 1999.
Entre os crimes citados, a pena máxima cominada é de 04 (quatro) anos de reclusão. Prescrição
da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 15 (quinze) anos da data do fato. 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. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

318. Processo: 1.23.002.000391/2015-87 Voto: 6076/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 50-A). Desmatamento de 3,1ha de
floresta  nativa,  no  interior  da  Floresta  Nacional  Saracá-Taquera,  sem  autorização  do  órgão
ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o
investigado praticou o fato para fixação de residência, bem como para subsistência própria e de
sua família.  Aplicação da causa de exclusão de ilicitude prevista no art.  50-A, §1º,  da Lei  nº
9.605/98. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.14.001.000208/2015-62, Sessão nº 622, de
22/06/2015, 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

319. Processo: 1.23.002.000440/2015-81 Voto: 6071/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Uso  de  fogo  em  3,5  ha  na  região  de  Serra  Azul,  no  município  de  Monte  Alegre/PA,  sem
autorização do órgão competente. Lei nº 9.605/98, art. 41. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Fato  verificado  em dezembro/2014.  Pena  máxima  cominada  ao  delito  de  4
(quatro) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 11
(onze)  anos  da  data  do  fato.  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. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

320. Processo: 1.23.007.000146/2015-20 Voto: 5940/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Suposta venda de 116,4 m3 de madeira sem a licença (ATPF) outorgada pelo órgão competente.
Lei nº 9.605/98, art. 46. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em
fevereiro/2003.  Pena máxima cominada ao delito  de 1  (um)  ano de  detenção.  Prescrição da
pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 12 (doze) anos da data do fato. 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. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

321. Processo: 1.24.000.002844/2014-10 Voto: 5671/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  no  âmbito  da  Procuradoria  Regional  dos  Direitos  do
Cidadão na Paraíba a partir  de inúmeras manifestações que relatam a prática dos crimes de
racismo e xenofobia em diversos perfis de redes sociais, especialmente após as eleições de 2014.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Denúncias  reunidas  para  apuração
conjunta. Envio de cópia dos autos à Polícia Federal com vistas à instauração de inquérito policial
destinado a apurar a prática dos ilícitos noticiados. Apuração dos fatos penalmente relevantes em
procedimento apuratório autônomo. Medidas pertinentes ao caso já adotadas. Homologação de
arquivamento.

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

322. Processo: 1.24.001.000209/2015-61 Voto: 6091/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  praticado  no  curso  de
reclamação trabalhista.  Eventuais  contradições nos depoimentos prestados pelas testemunhas
das partes litigantes acerca da jornada de trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Para a configuração do crime em questão, é necessário que haja divergência entre a
declaração  da  testemunha e o  que  ela  efetivamente  sabe  sobre  os  fatos,  o  que  não  restou
demonstrado nos autos. Ausência de indícios de má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar
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declaração falsa. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

323. Processo: 1.25.000.002171/2015-33 Voto: 6099/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime anônima, dando conta de que particular estaria
utilizando empresa privada para lavar dinheiro oriundo da grilagem de terras no Pará. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa que não apresenta suporte probatório mínimo,
apto a ensejar, ao menos, a instauração de inquérito policial. Carência de dados concretos para
apurar  suposto  ilícito  penal.  Ausência  de  linha  investigativa  a  ser  adotada  em  eventual
procedimento apuratório. Homologação do arquivamento.

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

324. Processo: 1.26.000.002676/2015-61 Voto: 5945/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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, na qual se relata a divulgação não autorizada de dados pessoais (nome
completo, CPF e endereço) no site tudo sobre todos.se. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Investigação  em curso  perante  a  Justiça  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte,  que
determinou a retirada do referido site da rede, nos autos da Ação Cautelar Inominada nº 0805175-
58.2015.4.05.8300, proposta pelo MPF a partir do ICP nº 1.28.000.001279/2015-05, instaurado
para apurar a disponibilização não consentida de informações pessoais de cidadãos brasileiros.
Medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes ao caso já adotadas. Homologação do arquivamento.

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

325. Processo: 1.26.002.000586/2014-34 Voto: 6041/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado a partir  de expediente  oriundo do Tribunal de
Contas  do  Estado  de  Pernambuco  para  apurar  possível  ocorrência  do  crime  de  sonegação
previdenciária  no  exercício  de  2011  por  parte  do  Prefeito  do  município  de  Taquaritinga  do
Norte/PE. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da
Delegacia da Receita Federal  do Brasil  em Caruaru de que não há ação fiscal  em nome da
referida Prefeitura para o ano-calendário de 2011. Ausência de constituição definitiva do crédito
tributário. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa para
prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

326. Processo: 1.28.000.001227/2015-21 Voto: 6079/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia de fato. Deixar de entregar ao IBAMA relatório anual das atividades exercidas no prazo
exigido pela legislação ou determinado pela autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a imposição
de multa ao infrator, nos termos do artigo 81 do Decreto nº 6.514/2008. Atipicidade. Homologação
do arquivamento.

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

327. Processo: 1.28.200.000044/2014-51 Voto: 6009/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de peças de informação encaminhadas
pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, as quais noticiam suposto crime de estelionato
qualificado.  Possível  fraude contra o Programa Bolsa Família.  CP,  art.  171,  § 3º.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigada que vivenciou um breve e pontual momento
de melhora financeira da renda familiar  e que, atualmente,  se encontra separada do seu ex-
marido  e  sem emprego,  mantendo-se  com a renda auferida  por  meio  de  uma bolsa  escolar
recebida  pelo  seu  filho  mais  velho,  bem  como  das  ajudas  mensais  fornecidas  por  seu  ex-
companheiro. Vistoria social realizada logo que a situação econômica da família teve uma fase de
melhora, culminando no corte do benefício, o qual apenas foi restabelecido quando, novamente,
constatada sua inserção nos parâmetros legais. Apuratório que teve início por iniciativa da própria
investigada, a qual compareceu ao MPE para relatar a suspensão do benefício.  Indicativo da
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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

328. Processo: 1.28.400.000135/2015-11 Voto: 5877/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
AÇU-RN

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

Ementa: Notícia de fato. Deixar de entregar ao IBAMA relatório anual das atividades exercidas no prazo
exigido pela legislação ou determinado pela autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a imposição
de multa ao infrator, nos termos do artigo 81 do Decreto nº 6.514/2008. Atipicidade. Homologação
do arquivamento.

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

329. Processo: 1.29.000.001131/2015-25 Voto: 5880/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar as circunstâncias em que ocorreu o óbito de particular no
Presídio Central de Porto Alegre no dia 22/04/1970. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Após diligências, não foi possível constatar indícios de materialidade e autoria delitivas,
sobretudo  considerando  o  longo  tempo  transcorrido  desde  a  data  dos  fatos.  Inexistência  de
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diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Falta  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

330. Processo: 1.29.000.003893/2014-85 Voto: 6080/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Particular relata que teve seus atestados médicos retidos por médico perito do
INSS. Informa, ainda, que se preocupa em ser alvo de crimes ou fraudes cometidos por pessoas
de má-fé, tendo em vista que, com a tecnologia existente atualmente, seria fácil alterar os dados e
o nome do paciente, podendo os atestados serem utilizados para a aposentadoria de outrem.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos  que  indiquem o
cometimento  de  algum ilícito  penal.  Cópia  integral  dos  autos  foi  encaminhada  ao  Núcleo  de
Controle da Administração  NCA da PR/RS para apuração dos fatos no âmbito administrativo.
Falta  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

331. Processo: 1.30.001.003616/2015-22 Voto: 5497/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato previdenciário. Recebimento
indevido de benefício de pensão por morte, em razão de invalidez, requerido pela investigada
após ter completado 21 anos de idade. Suposta violação ao disposto no art. 77, § 2º, II e III, da Lei
nº 8.213/91. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Concessão ocorrida após a
vigência  da  Instrução  Normativa  nº  20/2007  da  Previdência  Social,  que  passou a  considerar
indevida  a  pensão  nos  casos  de  invalidez  de  dependente  com  mais  de  21  anos  de  idade.
Requerimento do benefício formulado quando a beneficiária já contava com 35 anos de idade.
Investigada que se apresenta portadora de insuficiência renal crônica terminal, submetendo-se a
diversos tratamentos desde 1985, permanecendo, conforme perícia médica realizada em 07/2014,
totalmente incapacitada para o  trabalho e insuscetível  de reabilitação profissional.  Quadro de
saúde que, apesar da gravidade, não se enquadra nas exceções que permitem a concessão do
benefício a dependente com mais de 21 anos. Ausência, contudo, de indícios que apontem para
existência  de  dolo  de  obter  vantagem  indevida  para  si  ou  para  outrem.  Homologação  do
arquivamento.

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

332. Processo: 1.30.005.000286/2015-83 Voto: 5966/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  do  Ministério  Público  do  Trabalho,
comunicando suposta contratação irregular de pessoal pelo Hospital Universitário Antônio Pedro
(HUAP). Possível crime de frustração de direitos assegurados pela legislação trabalhista, previsto
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no art. 203 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Quitação de parcelas
trabalhistas,  com recursos próprios,  pelo hospital  universitário,  que apenas se responsabilizou
pelo  pagamento  de  verbas  devidas  a  funcionários  de  empresa  prestadora  de  serviços  de
informática, utilizando valores que seriam repassados à terceirizada. Materialidade delitiva não
evidenciada.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

333. Processo: 1.30.005.000311/2015-29 Voto: 6093/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra a honra (CP, arts. 139 e 140), supostamente praticados
por médico perito do INSS contra particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição
do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

334. Processo: 1.33.000.002153/2015-80 Voto: 6089/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Pessoa não identificada que teria
fraudado conta mantida na Caixa Econômica Federal,  efetuando saque ilícito  no valor  de R$
1.500,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prejuízo suportado pela instituição
financeira. Informação da CEF de que não dispõe de imagens captadas por seu circuito interno de
câmeras,  uma vez que as mantêm gravadas por apenas 60 (sessenta) dias.  Não foi possível
elucidar a autoria delitiva. Ausência 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

335. Processo: 1.33.000.002476/2015-73 Voto: 5959/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência de arrombamento e furto de equipamentos de
informática na agência da Receita Federal em São José/SC. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Presença de peritos e  papiloscopistas da Polícia  Federal  no local.  Prédio
público  que  não  dispõe  de  câmeras  de  vigilância.  Ambiente  não  preservado,  tendo  sido
considerado inidôneo para a coleta de impressões digitais, conforme laudo pericial. Ausência de
linha investigativa útil, capaz de esclarecer os fatos e desvendar a autoria 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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336. Processo: 1.33.000.003235/2014-61 Voto: 5885/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº
7.716/89.  Disseminação  de  ódio  às  minorias  por  meio  da  rede  social  facebook.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Impossibilidade de acesso ao referido perfil, por se tratar
de página acessível somente a amigos. Após expedição de ofício à representante, com solicitação
de remessa da tela com teor da mensagem discriminatória, não houve resposta. Ausência de
prova quanto à materialidade delitiva. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

337. Processo: 1.33.005.000300/2015-37 Voto: 6126/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, inc. IV). Particular que teria realizado pagamento em um posto de combustível
utilizando-se uma cédula falsa de R$ 50,00. Afirmação do condutor (policial rodoviário federal) no
sentido de que o investigado, que possui um comércio na cidade de Tijucas do Sul/SC, onde a
cédula  pode ter  sido recebida,  agiu  de boa fé,  demonstrando desconhecer  a inautenticidade.
Ressarcimento do prejuízo causado. Ausência de indícios do dolo de introduzir  em circulação
moeda  falsa.  Carência  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

338. Processo: 1.34.003.000178/2015-81 Voto: 5963/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando possíveis crimes contra a honra por parte de jornal que teria veiculado notícias
inverídicas a respeito do denunciante, atribuindo-lhe a prática de golpes na região de Avaré/SP,
além de outros delitos  cometidos na cidade de São Paulo.  CP,  arts.  138 e 139.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crimes cuja ação penal somente se procede mediante
queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e,
consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

339. Processo: 1.34.015.000471/2015-18 Voto: 5889/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime contra  a ordem tributária  (Lei  8.137/90,  art.  2º,  II).  Deixar  de
recolher  aos  cofres  públicos  os  valores  de  imposto  de  renda  retido  na  fonte  sobre  trabalho
assalariado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos ocorridos no período de
novembro e dezembro de 2008.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

340. Processo: 1.34.022.000106/2015-14 Voto: 6016/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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, dando conta de que um estabelecimento comercial  (supermercado),
com endereço no município de Jaú/SP, não teria sido localizado no sistema da Receita Federal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de prova mínima acerca de eventual
crime de sonegação fiscal. Caso em que sequer há de se falar em consumação de ilícito, ante a
falta  de interesse fiscal  manifestada  pela  própria  Delegacia  da Receita  Federal  do Brasil  em
Bauru/SP. Falta de justa causa para prosseguir na persecução. Homologação do arquivamento.

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

341. Processo: 1.36.000.000693/2015-17 Voto: 6100/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo a encomendas sob custódia da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (EBCT). CP, art. 157, § 2º, V. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Informação da Corregedoria Regional da Polícia Federal em Palmas de que será instaurado
inquérito  policial  para  apuração  do  suposto  delito  noticiado.  Não  há  nos  autos  qualquer
documento  que  possa  contribuir  para  a  elucidação  dos  fatos.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento deste expediente. Homologação do arquivamento.

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

Homologação parcial do arquivamento

342. Processo: 1.22.021.000021/2013-97 Voto: 6098/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM CTPS E
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART. 297, §3º,  II,  E ART. 337-A).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PARCIALMENTE
INADEQUADO. 
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de
falsa anotação em CTPS (CP, art. 297, § 3º, II) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP,
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art. 337-A). 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, por considerar que a falsa
anotação em CTPS não configura crime, mas sim mero ilícito administrativo e trabalhista, e quanto
ao crime previsto no art. 337-A, em razão da extinção da punibilidade pelo pagamento do débito. 
3. A conduta de inserir declaração falsa em CTPS configura o crime do art. 297, § 3º, II, do Código
Penal, cuja atribuição para promover a persecução penal é do MPF, em razão de haver ofensa a
interesse da Previdência Social (Enunciado nº 27 da 2ª CCR). Arquivamento inadequado. 
4. Em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária, o arquivamento do feito é
medida que se impõe, uma vez que houve o pagamento integral do débito tributário, aplicando-se
o Enunciado nº 52 da 2ª CCR. 
5. Homologação do arquivamento quanto ao crime previsto no art. 337-A do CP e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao
crime previsto no art. 297, § 3º, II, do CP.

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

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

343. Processo: JF/CE-0000933-19.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 6112/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 337-A, III,  DO CP.
SUPOSTAS  IRREGULARIDADES  EM  COMPENSAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.  MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO.  DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.  REVISÃO
(CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de
Fato instaurada a partir de Representação Fiscal Para Fins Penais para apurar possível prática do
crime previsto no art. 337-A, III, do CP, em razão de supostas irregularidades em compensação de
contribuições  previdenciárias  pelos  investigados,  no  período  de  01/2009  a  06/2010.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  que  não  restou
comprovado o dolo específico, ou seja, a vontade de suprimir ou reduzir a contribuição e qualquer
acessório, pois a própria judicialização da demanda demonstra que o contribuinte não tinha a
intenção  de  cometer  o  delito.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  por  considerar
precipitado, neste momento processual, afirmar a existência ou não do elemento subjetivo do tipo.
4. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes
elementos  mínimos da  autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas as  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. Consta
da RFFP que, não obstante tenha sido desautorizado judicialmente,  o contribuinte realizou as
compensações,  conforme GFIPs declaradas pela empresa, afrontando as decisões judiciais  e
norma inserta  no art.  170-A do Código Tributário  Nacional.  6.  Conforme bem ressaltado pelo
Magistrado, tem-se, a princípio, que o contribuinte estava ciente tanto acerca das contribuições
que poderia compensar quanto da vedação legal de compensação antes do trânsito em julgado
da decisão judicial.  7. 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. 8.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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344. Processo: JF-LIM-0000754-93.2015.4.03.6143-
INQ

Voto: 6039/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PIRACICABA/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171,
§3°).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  PRESCRIÇÃO  EM  PERSPECTIVA.
DISCORDÂNCIA  DA  JUÍZA  FEDERAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).
INADISSIMIBILIDADE.  ENUNCIADO  N°  28  DA  2ª  CCR/MPF.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°), em razão
do recebimento fraudulento de benefício previdenciário, no período de 03/09/2007 a 29/11/2008.
2.  O Procurador  da República oficiante  promoveu o  arquivamento  do Inquérito  com base na
ausência de interesse de agir, por entender que fatalmente a prescrição da pretensão punitiva
ocorrerá antes de eventual  sentença condenatória.  3.  Discordância  da Juíza  Federal.  4.  Este
Colegiado entende pela impossibilidade jurídica da aplicação da prescrição da pretensão punitiva
em perspectiva, virtual ou antecipada (Enunciado n° 28 desta 2ª CCR; Súmula n° 438 do STJ e
jurisprudência do STF). 5. Fatos ocorridos até o ano de 2008, sendo que o delito prescreverá,
considerando a pena máxima em abstrato, apenas em 2020. 6. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

345. Processo: JF-RIB-0008283-29.2014.4.03.6102-
INQ

Voto: 6031/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE FURTO  (CP,  ART.  155,  CAPUT C/C  §4°,  II).
SUBTRAÇÃO DE UMA BOLSA CONTENDO CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS. MPF:
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível
crime de furto (CP, art. 155, caput c/c §4°, II), em razão da subtração de uma bolsa contendo
correspondências da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT . 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL, por ausência de elementos suficientes a
indicar a autoria delitiva. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, por considerar prematuro o
encerramento das investigações, uma vez que há dados nos autos que permitem a realização de
outras  diligências.  4.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  apenas  seria  admitido  o
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 5. Conforme bem ressaltado pelo Magistrado, a versão apresentada pela testemunha
ouvida possui inconsistências que merecem ser melhor investigadas. Ademais, existem dados nos
autos que permitem a realização de outras diligências a fim de se localizar o suposto comprador
do veículo utilizado na prática criminosa, bem como de se realizar o rastreamento dos aparelhos
telefônicos da vítima após o furto, além de outras diligências que se mostrem necessárias no
decorrer  das  investigações.  6.  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. 7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

346. Processo: JF-RJ-0024995-20.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 5976/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime de roubo (CP,  art.  157,  §2º,  I  e  II).  Assalto  mediante  grave ameaça
praticado em detrimento do patrimônio dos Correios. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  IV).  Diligências.  Impossibilidade  de  identificação  do(s)  autor(es)  do  fato.  Informações
prestadas pelo funcionário da ECT não acrescentaram dados necessários à elucidação dos fatos.
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

347. Processo: JF/SP-0000879-44.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6062/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 19 DA LEI  N°
7.492/86.  UTILIZAÇÃO  DE  DADOS  PESSOAIS  DA  VÍTIMA  EM  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  DE  UM  AUTOMÓVEL.  MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL. REVISÃO (CPP,
ART. 28,  C/C LC Nº 75/93,  ART. 62,  IV).  ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar possível crime previsto no art. 19 da Lei n° 7.492/86, consistente
na utilização indevida de dados pessoais da vítima em contrato de financiamento, celebrado junto
a instituição financeira,  para aquisição de um veículo. 2.  O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do Inquérito, por ausência de indícios da autoria delitiva. 3. A Juíza
Federal discordou do arquivamento, por considerar que não se esgotaram as diligências para a
apuração  da  autoria.  4.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  apenas  seria  admitido  o
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos.  5.  Conforme bem ressaltado  pela  Magistrada,  não  se  procedeu a  diligências  nos
endereços  residenciais  que  constam  no  contrato  de  financiamento  e  naquele  que  foi
posteriormente incluído no banco de dados do Detran, o que pode levar à identificação do autor
da suposta fraude. Os dados cadastrais dos titulares dos telefones indicados como referência
pessoal do contratante e do avalista igualmente podem levar à identificação do autor da fraude, já
que se presume que a instituição financeira poderia fazer contato para confirmação da identidade
do  contratante  e  do  avalista.  6.  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. 7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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348. Processo: JF/SP-0005915-67.2015.4.03.6181-
APE

Voto: 6007/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP,  ART.  28).  USO DE MEIO FRAUDULENTO
PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA
QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  prática do crime
previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente em suposto(s) financiamento(s) fraudulento(s)
para  aquisição  de  motocicleta(s).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do inquérito em relação ao crime previsto no art. 19 da Lei n° 7.492/86, aduzindo
que a ação criminosa não gerou ofensa ao sistema financeiro nacional,  que é o bem jurídico
tutelado pela norma penal. Em consequência, requereu que fosse declarada a incompetência da
Justiça Federal para o processamento e julgamento do crime remanescente (CP, art. 171), com a
remessa dos autos à Justiça Estadual 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do
órgão ministerial, consignando que basta o preenchimento dos elementos objetivos e normativos
do tipo do art. 19 da Lei n° 7.492/86, para a sua caracterização, em tese. 4. Verifica-se que, no
caso,  o  contrato  de  mútuo  teria  finalidade  certa,  consistente  na  aquisição  de  veículos
(motocicletas), fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no de empréstimo, que
não exige qualquer destinação específica. 5. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de
empréstimo com destinação específica e vinculada  com recursos públicos ou não, concedidos
por instituições públicas ou privadas  configura, em tese, o crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86 (e  não o de estelionato),  cabendo à Justiça Federal  processar e  julgar  o  crime em
apuração. Precedentes do STJ (CC 112.244-SP e CC 121.224/SC) e Enunciado n° 48 da 2ª CCR.
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução
penal.

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

349. Processo: JF/SP-0009085-47.2015.4.03.6181-
APE

Voto: 6028/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334) APREENSÃO
DE 142 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 142 maços de
cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da regular documentação de internalização. 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, por entender
aplicável o princípio da insignificância. 3. Discordância da Juíza 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 142 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.
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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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

350. Processo: JF/SP-0009469-10.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6027/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI Nº
11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial  instaurado para apurar  a prática do crime previsto no art.  33 c/c art.  40,  I,  da Lei  nº
11.343/06,  tendo em vista a apreensão, em São Paulo,  de sementes de maconha (Cannabis
sativa), provenientes da Holanda e com destino à Porto Alegre/RS. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  IPL  com  fundamento  na  atipicidade  da  conduta.  3.
Discordância  da  Juíza  Federal,  por  considerar  que  a  quantidade  de  sementes  de  maconha
importadas não se mostra irrelevante e tampouco inviabiliza a caracterização de eventual crime
de contrabando. 4. Ainda que 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, I, da Lei n.º 6.368/76
corresponde ao teor do art. 33, § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a conduta do
investigado ajusta-se, em princípio, ao crime 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, portanto, 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 do feito. 8. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

351. Processo: JF/SP-0013134-05.2013.4.03.6181-
APE

Voto: 6104/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI Nº
11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
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Policial  instaurado para apurar  a prática do crime previsto no art.  33 c/c art.  40,  I,  da Lei  nº
11.343/06,  tendo em vista a apreensão, em São Paulo,  de sementes de maconha (Cannabis
sativa),  provenientes  da  Holanda  e  com  destino  ao  Rio  de  Janeiro/RJ.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com fundamento na atipicidade da conduta.
3. Discordância da Juíza Federal,  por considerar que a quantidade de sementes de maconha
importadas não se mostra irrelevante e tampouco inviabiliza a caracterização de eventual crime
de contrabando. 4. Ainda que 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, I, da Lei n.º 6.368/76
corresponde ao teor do art. 33, § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a conduta do
investigado ajusta-se, em princípio, ao crime 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, portanto, 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 do feito. 8. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

352. Processo: 1.12.000.000731/2009-25 Voto: 6047/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93,
ART.  62,  IV).  CRIME  DE  NATUREZA  FORMAL.  DECADÊNCIA  TRIBUTÁRIA  QUE  NÃO
REPERCUTE  NO  ÂMBITO  PENAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado para apurar  possível  crime de apropriação
indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  praticado,  em tese,  por  administradores de Prefeitura
Municipal, nos anos de 2005 a 2007. 2. Informações da Receita Federal no sentido de que não
foram  localizados  recolhimentos  previdenciários  em  nome  do  contribuinte,  restando  inviável
qualquer providência de sua parte, considerando que eventuais créditos tributários referentes aos
períodos envolvidos já foram alcançados pelo prazo decadencial. 3. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento  por  considerar  que,  tendo  em  vista  a
impossibilidade de lançamento definitivo do crédito tributário, uma vez que operada a decadência
em âmbito administrativo, não há que se falar em crime contra a ordem tributária, aplicando-se,
por analogia, a Súmula Vinculante n° 24 do STF. 4. O crime de apropriação indébita previdenciária
(CP, art.  168-A) é de natureza formal e, por esse motivo,  não exige constituição definitiva do
crédito  tributário  para  a  sua  consumação,  bastando tão  somente  a  existência  de indícios  de
autoria e materialidade para se prosseguir na persecução penal. 5. Havendo a prescrição ou a
decadência do crédito tributário, cabe ao devedor alegá-las no processo administrativo ou judicial
de cobrança.  Porém, no processo criminal  que apura o suposto crime formal  de apropriação
indébita  de  contribuições  previdenciárias,  tais  institutos  não  extinguem  a  pretensão  punitiva
estatal. Precedentes do TRF3 e da 2ªCCR. 6. Ademais, o art. 69 da Lei n° 11.941/2009 é enfático
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no  sentido  de  que  a  extinção  de  punibilidade  nos  crimes  tributários  se  dará  apenas  com  o
pagamento integral do débito, sem fazer referência a qualquer outra modalidade de extinção do
crédito  tributário  prevista  no  art.  156  do  CTN,  nem mesmo  à  decadência.  7.  Isso  porque  o
pagamento integral do débito previsto no referido dispositivo corresponde à reparação do dano
causado pela conduta ilícita do agente,  circunstância que, por outro lado,  não ocorre  quando
incide a decadência. 8. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do
MPF para prosseguir na persecução penal.

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

353. Processo: 1.33.000.001503/2014-18 Voto: 6281/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NA ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA. REVISÃO (LC 75/93,
ART.  62,  IV).  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE  ABERTURA DA  ENCOMENDA
POSTAL PARA FINS ADUANEIROS. TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
POSSIBILIDADE  DE  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime
previsto  no  art.  334 do  CP,  devido  a  apreensão de  mercadorias  descaminhadas utilizando o
serviço  dos  Correios.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por
considerar que as encomendas foram violadas por raio X e depois violadas pela abertura física,
em ambas as situações sem a presença do remetente e do destinatário, nos termos do parágrafo
único do artigo 10 da Lei nº 6.538/1978, tenho como ilícita a prova produzida, nos termos do art.
5º, LVI da CRFB. 3. No caso, não se configura prova ilícita a abertura de encomenda contendo
mercadoria estrangeira, para fins aduaneiros, uma vez que constatada a suspeita de contrabando
ou  descaminho  no  decorrer  de  procedimento  de  fiscalização,  por  meio  de  equipamento  de
segurança  postal  (RX).  Precedentes  do  STJ  e  do  TRF5.  4.  Não  incidência  do  princípio  da
insignificância, a princípio, devido a possível reiteração da conduta por parte do investigado. 5.
Precedentes do STF, STJ e 2ª CCR. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

354. Processo: DPF/MBA/PA-00025/2014-INQ Voto: 6073/2016 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TUCURUÍ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos no art. 297 do CP e no art. 46, parágrafo
único, da Lei nº 9.065/98. Apuração da falsificação de Guia Florestal para Transporte de Produtos
Florestais Diversos, supostamente emitida por meio de sistema da Secretaria de Meio Ambiente
do Estado do Pará e utilizada para acobertar o transporte de 20 m³ de madeira serrada. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Diligências realizadas para apurar se houve vulneração do sistema
DOF, bem como a origem do produto florestal, com o fim de se definir a atribuição federal ou
estadual. Informações dos órgãos oficiais de que, em consulta aos sistemas DOF ou Sisflora/PA,
a pesquisa teve como resultado "guia inexistente". Consignou-se, ainda, não ser possível afirmar
a  origem  da  madeira  transportada,  não  se  podendo  concluir  que  seja  proveniente  de  área
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pertencente ou protegida pela 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

355. Processo: 1.11.001.000243/2015-93 Voto: 6192/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  invasão  de  dispositivo  informático  (CP,  art.  154-A).
Representação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  comunicando  que  hackers
invadiram os computadores e celulares do noticiante e de sua esposa, divulgando informações
pessoais na vizinhança, o que causou imenso constrangimento. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a  atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

356. Processo: 1.14.000.001858/2015-35 Voto: 6214/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 273, § 1°-B, II e III, do CP. Suposta alteração da
fórmula,  da  apresentação  e  do  local  de  fabricação  de  medicamento.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  indícios  de  internacionalidade  da  conduta.
Precedente do STJ: CC 120.843/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 27/03/2012.
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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

357. Processo: 1.14.000.001894/2015-07 Voto: 6123/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Notícia de que, depois do pagamento
de duas taxas cobradas por instituição financeira privada para a liberação de empréstimo, não foi
disponibilizado qualquer valor à representante. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta
praticada,  em tese,  por  pessoa  jurídica  privada  contra  particular.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

358. Processo: 1.14.013.000045/2015-89 Voto: 6035/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia de Fato. Representação particular comunicando que ex-deputado utiliza-se de pessoas
interpostas (laranjas) para titularizar seus empreendimentos comerciais e propriedades privadas.
Ademais,  teria  recorrido a  documentos  pessoais  de terceiros para o  cometimento de fraudes
relacionadas à campanha eleitoral de seu filho. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Quanto à
matéria relativa ao âmbito eleitoral, já foi determinada remessa de cópias à Procuradoria Regional
Eleitoral. Com relação aos demais crimes, a inserção de dados ou apresentação de documentos
falsos perante a Junta Comercial  sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do
Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e
julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos
diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual.  Precedente do STJ (CC 130516. Rel.
Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de 05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencida a  Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou  da votação  o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

359. Processo: 1.15.000.000161/2013-48 Voto: 6004/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de  Controle  de  Atividades
Financeiras  (COAF),  dando  conta  de  movimentações  financeiras  atípicas.  Possível  crime  de
lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conforme
dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de
dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais evidenciam a
ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

360. Processo: 1.16.000.002340/2015-44 Voto: 6152/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Alegação de que o
representado abusa de crianças que ficam em sua residência sob os cuidados de sua esposa.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

361. Processo: 1.21.000.000678/2015-00 Voto: 6131/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato (CP, art.  171). Alegação de que funcionária de
escritório  de  advocacia  contratado  por  idoso  com  vistas  ao  ajuizamento  de  ação  judicial
previdenciária,  aproveitando-se  do  analfabetismo do cliente,  o  induzira  a  assinar  documentos
privados por meio dos quais ele lhe cedia parte dos créditos judicialmente reconhecidos em seu
favor.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Estelionato  entre  particulares.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

362. Processo: 1.27.000.001571/2015-57 Voto: 5996/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  furto  (CP,  art.  155).  Subtração  de uma carteira  contendo
documentos,  cartões  de  crédito  e  dinheiro,  supostamente  ocorrido  no  banheiro  feminino  de
aeroporto. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

363. Processo: 1.28.000.001357/2015-63 Voto: 5870/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto aliciamento de menor de idade (14 anos), realizado por professor de
futebol, por meio de rede social e de aplicativo para celular (Lei n° 8.069/90). Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

364. Processo: 1.29.000.001890/2015-98 Voto: 6122/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime falimentar (Lei nº 11.101/2005, art. 178). Suposta omissão de ex-
administrador  de  empresa  privada  em  elaborar,  escriturar  ou  autenticar  documentos  de
escrituração contábil  obrigatórios.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Crime falimentar 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 atribuições ao
Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

365. Processo: 1.29.005.000145/2015-81 Voto: 6021/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art.  168). Advogado que teria se
apropriado  indevidamente  de  quantias  pertencentes  ao  seu  cliente,  ao  não  repassar  valores
recebidos judicialmente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo do particular.
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  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

366. Processo: 1.30.001.003045/2015-26 Voto: 6200/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representante comunica ter recebido
ligação de suposto Defensor Público informando-lhe que teria R$ 48.960,30 a receber, ganho em
causa judicial, sendo que deveria procurar determinada pessoa para intermediar a liberação da
quantia.  Informa,  ainda,  que  lhe  foi  solicitado  que  efetuasse  um  depósito,  para  agilizar  o
recebimento dos valores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Possível crime de estelionato
entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

367. Processo: 1.30.001.004019/2015-15 Voto: 5898/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado em detrimento de
Junta Comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A inserção de dados ou apresentação de
documentos falsos perante a Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do
Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para
processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem
sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC
130516. Rel.  Rogerio Schietti  Cruz, 3ª Seção, DJe de 05/03/2014).  Ausência de atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencida a  Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou  da votação  o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

368. Processo: 1.30.005.000329/2015-21 Voto: 6182/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de extorsão (CP, art. 158). Agente teria hackeado conta de rede
social da vítima, passando posteriormente a extorquí-la por meio do aplicativo whatsapp, exigindo
fotos nuas em troca da devolução de sua conta na internet. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). Fatos ocorridos entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

369. Processo: 1.34.001.004917/2015-24 Voto: 6037/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  constrangimento  ilegal  (CP,  art.  146).  Comunicação
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão, em que o representante alega que responsáveis
pela coordenação de um movimento de ocupação de determinado prédio estariam constrangendo
os moradores a pagar quantias em dinheiro sob a ameaça de serem despejados. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

370. Processo: 1.34.001.005263/2015-56 Voto: 6033/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra o sentimento religioso (CP, art. 208). Manifestação sigilosa
encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que uma pessoa teria publicado,
na internet, foto de objeto de culto religioso (Bíblia) vilipendiado. O noticiante presta, também, sua
opinião pessoal acerca de grupos e militâncias que, supostamente, estariam incinerando Bíblias e
adentrando em locais de culto sem roupas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

371. Processo: 1.34.023.000224/2015-12 Voto: 6106/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime contra a Ordem Econômica (Lei  8.137/90,  art.  4º,  I).  Suposta
combinação  de  preços  entre  postos  de  combustíveis  de  São Carlos/SP.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  32).  A prática,  em  tese,  de  crime  contra  a  Ordem  Econômica  somente  atrai  a
competência da Justiça Federal quando ocorre em localidades diversas e em territórios distintos,
evidenciando interesse suprarregional, ou quando demonstrada a efetiva lesão a bens, interesses
ou  serviços  da  União  (STJ,  HC  117.169/SP,  Quinta  Turma,  DJe  16/03/2009).  Ausência  de
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elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

372. Processo: 1.36.000.000690/2015-83 Voto: 6215/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Notícia de que aluna da
Fundação Universidade do Tocantins - UNITINS apresentou a tal instituição de ensino documento
falsamente  expedido  pela  Defensoria  Pública  Estadual,  o  qual  solicitava  nova  oferta  de
determinada  disciplina  à  estudante,  sob  o  argumento  de  que  não  lhe  fora  conferido  "tempo
suficiente apto para resolução da prova". Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual lesão a
serviço ou interesse da UNITINS, que é uma fundação pública instituída pelo Estado do Tocantins.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

373. Processo: JF-TO-0000546-63.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 5829/2015 Origem: GABPR1-JRTA - JOSE 
RICARDO TEIXEIRA ALVES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 301 do CP. Servidora de Tribunal de
Justiça lançou certidão, em autos judiciais, atestando equivocadamente que o acusado cumpriu
integralmente as condições impostas na proposta de suspensão condicional do processo. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Ouvida,  a  servidora confirmou que a
certidão é de sua lavra, esclarecendo que o acusado compareceu de fato ao Fórum pelo prazo
determinado  (dois  anos),  conforme  comprovado  documentalmente.  Justificou  o  equívoco  na
certificação relacionada ao cumprimento das condições impostas ao reeducando, alegando que
se baseou no despacho proferido pelo Juiz deprecado, que não faz qualquer menção aos serviços
que deveriam ser prestados à comunidade. Não obstante, verificou-se que o acusado cumpriu a
prestação de serviços proposta, porém em escola diversa da originalmente determinada, uma vez
que esta fora fechada. Não verificação de dolo na conduta da servidora. Ausência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

374. Processo: SPF/BA-01185/2013-INQ Voto: 5890/2015 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de desobediência (CP art. 330) e de atentado contra
a liberdade de trabalho (CP, art. 197, II). Pessoas ligadas a sindicato teriam realizado piquetes em
um  movimento  reivindicatório,  desrespeitando  decisão  da  Vara  do  Trabalho.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ouvidos, os prepostos da empresa afirmaram
ser impossível identificar, de forma segura, os indivíduos que estavam presentes nas fotografias
colacionadas aos autos. Informaram, também, não serem capazes de apontar se houve ciência da
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ordem judicial  por  parte da Presidente e Diretora do sindicato,  que alegaram justamente não
terem tido  ciência  da ordem. Ausência  de  justa  causa  para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

375. Processo: 1.00.000.013054/2015-74 Voto: 6068/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Administrativo. Possíveis crimes ambiental (Lei 9.605/98, art. 55) e de usurpação de
matéria-prima  pertencente  à  União  (Lei  8.176/91,  art.  2º).  Representação  formulada  pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, informando suposta extração irregular de
calcário dolomítico. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Fatos ocorridos entre os
anos  de  1997  e  2000.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  (CP,  art.  109,  V  e  III).  Extinção  da
punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

376. Processo: 1.05.000.000521/2015-10 Voto: 6060/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de resistência e desacato (CP, arts. 329 e 331), praticados, em
tese, por Deputado Estadual contra Policiais Rodoviários Federais. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). A despeito do contexto adverso e conflituoso em que ocorreram os fatos, não
foi verificada a caracterização dos crimes noticiados. Não constatação de ofensa ou desrespeito
aos policiais capazes de configurar o crime de desacato.  Igualmente,  não houve violência ou
ameaça  contra  os  agentes  da  PRF.  Ausência  de  indícios  de  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

377. Processo: 1.11.000.000600/2015-23 Voto: 6102/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível delito de supressão de documento (CP, art. 305). Advogado que alega
suposta ação criminosa de "hackers", em razão do bloqueio frequente e suspeito de sua senha de
acesso  ao  sistema  processual  eletrônico  dos  Juizados  Especiais  Federais.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências. Informação de que a senha de acesso
ao sistema só é bloqueada quando o usuário a insere incorretamente por três vezes. Bloqueio da
senha do advogado ocorrido apenas em cinco dias, no período de janeiro a agosto de 2015.
Ausência de indícios mínimos da prática de conduta delituosa. Homologação do arquivamento.

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

378. Processo: 1.11.000.000983/2015-30 Voto: 6025/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
ordem proferida em sentença de processo cautelar, no âmbito da Justiça Federal, que determinou
que os requeridos adotassem as providências necessárias para a preservação de um edifício,
evitando novas ocupações por famílias carentes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Fixação de multa diária 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,
não foi verificado o elemento subjetivo necessário à caracterização do crime de desobediência.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

379. Processo: 1.14.001.000159/2015-68 Voto: 5908/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. 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 após o
óbito.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

380. Processo: 1.14.008.000123/2015-14 Voto: 5897/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do(s)  titular(es).  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. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

381. Processo: 1.15.000.001286/2014-76 Voto: 6216/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A). Suposto pagamento de salários "por fora" a empregado por empresa privada. Promoção
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de arquivamento fundada na Súmula Vinculante nº 24, do STF. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Crédito tributário já constituído, a partir da liquidação de sentença trabalhista.
Por  outro  lado,  houve  o  pagamento  integral  do  débito.  Homologação  de  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

382. Processo: 1.15.000.002153/2015-06 Voto: 6150/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Investigada  teria,  ao
formular pedido de emissão passaporte, declarado que era solteira, sendo, no entanto, divorciada.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Parecer do próprio Departamento de Polícia
Federal  sugerindo  o arquivamento do procedimento,  por  não se  verificar  dolo  na conduta  da
investigada, até mesmo porque não haveria qualquer possível benefício que lhe pudesse advir do
fato de ocultar que já fora casada. Ausência da elementar do tipo 'criar obrigação' ou 'alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante', não se configurando o crime de falsidade ideológica.
Homologação do arquivamento.

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

383. Processo: 1.16.000.002161/2015-15 Voto: 5974/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato.  Representação particular  em que o comunicante relata a prática de diversos
crimes em sua fazenda, como delitos ambientais, mineração ilegal, plantação de maconha e caça
de animais silvestres. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações
de que o noticiante está há mais de cinco anos fazendo as mesmas alegações, sendo que o
ICMBio não logrou êxito em constatar, neste período, nenhum vestígio de mineração, plantação
de maconha, tráfico de animais ou outros crimes aventados. Em contato realizado pela autoridade
policial,  o  representante  informou  não  possuir  qualquer  prova,  coordenada  da  área,  fotos  ou
qualquer outro elemento que pudesse auxiliar nas investigações. Ausência de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

384. Processo: 1.23.000.000655/2015-12 Voto: 5979/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento, por
parte do INSS, de sentença judicial que determinou a implementação de benefício de amparo
social ao autor. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instado a se manifestar, o
INSS informou que o benefício foi  implantado posteriormente,  nos termos da decisão judicial.
Cumprimento, ainda que extemporâneo, da ordem. Circunstâncias do caso que indicam que a
mora em que incorreu o INSS não decorreu de dolo por parte de seus representantes, mas sim de
possíveis  entraves e  deficiências  no funcionamento da  referida  autarquia.  Não verificação do
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elemento subjetivo necessário à caracterização do crime de desobediência. Ausência de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

385. Processo: 1.23.000.000953/2015-11 Voto: 5845/2015 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, decorrente de deixar de apresentar relatório anual de atividade
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. Atipicidade penal.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n° 5355/2014, Sessão n°
602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

386. Processo: 1.23.000.000954/2015-57 Voto: 5843/2015 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,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  às
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental (não proceder
ao recadastramento no sistema de Cadastro  Técnico Federal).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  arts.  76  e  80).
Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

387. Processo: 1.23.000.001355/2009-11 Voto: 6000/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A), praticado por representantes de pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informações  da  Receita  Federal  de  que  o  processo  fiscal  se
encontra no CARF-DF. Ausência de constituição definitiva do crédito tributário. Crime de natureza
material. Incidência da Súmula Vinculante n° 24, do STF. Falta de justa causa para persecução
penal.  Após o trânsito em julgado na esfera administrativa,  por imposição legal,  a Autoridade
Fiscal  deverá  enviar  a  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  ao  MPF.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

388. Processo: 1.23.000.001426/2015-15 Voto: 6121/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Promoção  de
arquivamento fundada na Orientação nº 4 da 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Saques indevidos de mais de três parcelas. Inaplicabilidade da Orientação nº 4. Por
outro lado, não há indícios de autoria nos autos. Inexistência de procuradores ou representantes
legais cadastrados. Benefícios recebidos mediante utilização de cartão magnético, sem renovação
de  senha.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Homologação de 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

389. Processo: 1.23.000.001430/2015-83 Voto: 6120/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de procuradores ou representantes legais
cadastrados. Benefícios recebidos mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de
senha.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

390. Processo: 1.23.000.001448/2015-85 Voto: 5844/2015 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,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  às
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental (não proceder
ao recadastramento no sistema de Cadastro  Técnico Federal).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  arts.  76  e  80).
Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

391. Processo: 1.23.000.001542/2015-34 Voto: 6040/2015 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,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  às
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental (não proceder
ao recadastramento no sistema de Cadastro  Técnico Federal).  Revisão de arquivamento (LC
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75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  arts.  76  e  80).
Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

392. Processo: 1.23.000.001557/2015-01 Voto: 6020/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Portar 02 (duas) motosserras, sem a
licença outorgada pela autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A
conduta do autuado consistiu apenas em portar referidas motosserras no interior do automóvel
que conduzia. Infração de natureza administrativa. Atipicidade penal da conduta. Precedente da 2ª
CCR (Processo n°  1.23.002.000770/2011-43,  Voto n°  3621/2012,  Sessão n°  557,  02/04/2012,
unânime). Homologação do arquivamento.

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

393. Processo: 1.23.000.001597/2015-44 Voto: 5846/2015 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, decorrente de deixar de apresentar relatório anual de atividade
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. Atipicidade penal.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n° 5355/2014, Sessão n°
602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

394. Processo: 1.23.000.001743/2009-93 Voto: 5977/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  contra  a  ordem  tributária,  praticado  por
representante de pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Informações da Receita Federal de que houve a rescisão do parcelamento do débito apurado nos
autos,  estando  em  situação  de  cobrança.  Entretanto,  foi  constatado  que  o  investigado  (que
concentrava a administração da sociedade) faleceu em 10/10/2012. Extinção da punibilidade (CP,
art. 107, I). Homologação do arquivamento.

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

395. Processo: 1.23.007.000151/2015-32 Voto: 6008/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA
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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,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  às
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental (não proceder
ao recadastramento no sistema de Cadastro  Técnico Federal).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  arts.  76  e  80).
Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

396. Processo: 1.24.001.000177/2015-01 Voto: 5978/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330), praticado,
em tese, por representantes de determinada Fundação e sua Advogada, que deixaram de cumprir
decisão  emanada pela  Justiça  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Informações do Juízo no sentido de que a parte exequente cumpriu posteriormente a
determinação judicial.  Esclarecimentos  prestados pela  Fundação,  pontuando que  o atraso  no
cumprimento da ordem não foi intencional, sendo causado por equívocos de natureza burocrática
e administrativa  interna,  que impediram conduzir  corretamente os atos decorrentes do pedido
executório  e  atender  a  determinação  prontamente.  Não  verificação  do  elemento  subjetivo
necessário  à  caracterização  do  crime  de  desobediência.  Ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

397. Processo: 1.25.000.002818/2015-27 Voto: 6219/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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 da titular, ocorrido em 25/04/2004.
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.
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 onze
anos desde o último saque, o que faz esmaecer a memória dos fatos na lembrança de eventuais
testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

398. Processo: 1.25.000.002862/2015-37 Voto: 6119/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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
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indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 05/09/2003.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de  procurador  ou
representante  legal  cadastrado.  Benefício  recebido  mediante  utilização  de  cartão  magnético.
Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual (transcurso de onze
anos desde o último saque, o que faz esmaecer a memória dos fatos na lembrança de eventuais
testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

399. Processo: 1.26.000.002289/2013-62 Voto: 5921/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  comunicando  supostas  irregularidades
ocorridas  em  assentamento  do  INCRA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. Oficiado, o INCRA informou que não houve dano a propriedade federal e que não
houve alienação irregular de lote. Intimado a esclarecer determinados pontos, o representante não
manifestou interesse em oferecer  representação contra  os investigados por  suposto crime de
ameaça.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

400. Processo: 1.26.000.002689/2015-30 Voto: 6134/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 34, parágrafo único, I). Pesca de
espécie da fauna (polvo) com tamanho inferior ao permitido. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, inc.  IV). Não foi  possível  identificar o autor da infração, que utilizava roupa de
mergulho e fugiu no momento da abordagem. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

401. Processo: 1.27.002.000326/2015-11 Voto: 6045/2015 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 parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 26/12/2007.
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 sete anos desde o último saque, o que faz esmaecer a memória dos fatos na
lembrança de eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

402. Processo: 1.29.000.002622/2015-93 Voto: 6227/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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 da titular, ocorrido em 08/12/2003.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de  procurador  ou
representante  legal  cadastrado.  Benefício  recebido  mediante  utilização  de  cartão  magnético.
Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual (transcurso de mais
de onze anos desde o último saque, o que faz esmaecer a memória dos fatos na lembrança de
eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

403. Processo: 1.29.003.000334/2015-74 Voto: 6042/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 27/06/2004.
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.
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 onze anos desde o último saque, o que faz esmaecer a memória dos fatos na lembrança
de eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

404. Processo: 1.29.003.000392/2015-06 Voto: 6043/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do(s)  titular(es).  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. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

405. Processo: 1.30.001.003993/2015-61 Voto: 5975/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representante  informa  ter  recebido  um  telegrama  da  Previdência  Social
comunicando  o  indeferimento  do  requerimento  de  concessão  de  benefício  previdenciário,
utilizando os dados pessoais de sua esposa, sendo que nunca fora solicitado tal benefício ao
INSS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Ausência  de  indícios  de
materialidade delitiva, tendo em vista que não existem benefícios relacionados ao CPF da esposa
no noticiante, conforme demonstra a consulta aos extratos do sistema do INSS. Ausência de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.

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

406. Processo: 1.30.006.000053/2015-71 Voto: 6034/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§3°).  Representante narra que, ao solicitar aposentadoria por idade como agricultor,  teria sido
informado de que já constava como beneficiário do INSS desde 31/12/2007, sendo que nunca
requereu tal benefício. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiado, o
INSS informou que não há outro benefício em nome do representante, mas apenas o requerido
atualmente pelo  próprio  titular.  Com base no que foi  apurado,  depreende-se que o segurado
equivocou-se  quanto  à  informação  prestada  pela  Previdência  Social,  não  havendo,  portanto,
conduta  criminosa  em  desfavor  do  INSS.  Ausência  de  indícios  de  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

407. Processo: 1.32.000.000503/2015-19 Voto: 6191/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  previsto  no  art.  20  da  Lei  n°  4.947/66.  Apossar  e  construir
irregularmente em terreno da União. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência
realizada  pela  Polícia  Federal  não  constatou  qualquer  construção  ou  invasão  recente  nas
proximidades  da  localidade  indicada.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

408. Processo: 1.33.000.002349/2015-74 Voto: 5873/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, 155). Subtração de 01 CPU, 01 monitor, 01 teclado,
01 mouse e 01 mochila com ferramentas de propriedade de Universidade Federal. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações de que o local não foi preservado, que não há
câmeras de monitoramento e que não se tem notícias de testemunhas. Ausência de indícios de
autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação
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do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

409. Processo: 1.33.000.002908/2014-65 Voto: 6101/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei
8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações da Receita Federal.
Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material do delito. Incidência
da Súmula Vinculante n° 24, do STF. Falta de justa causa para persecução penal. Após o trânsito
em julgado na esfera administrativa,  por imposição legal,  a Autoridade Fiscal  deverá enviar  a
Representação Fiscal para Fins Penais ao MPF. Homologação do arquivamento.

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

410. Processo: 1.33.000.003605/2014-60 Voto: 5972/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de supostas irregularidades envolvendo recursos de
Associação de Pais e Professores de Escola de Ensino Fundamental. Comunicação de que uma
professora teria utilizado indevidamente algumas folhas de cheques da referida associação para
conseguir  arrecadar  dinheiro  para  pagar  o  parto  de  emergência  de  sua  filha.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações de que os fatos já estão sob
apuração da Polícia Civil (BO's 5926/2015 e 5915/2015). Arquivamento promovido em razão da
duplicidade de investigações. Homologação do arquivamento.

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

411. Processo: 1.34.009.000231/2015-94 Voto: 5909/2015 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  10  da  Lei  nº  7.347/85  (recusa,
retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil pública)
e/ou  art.  330  do  CP.  Comunicação  de  que  Prefeito  e  Presidente  de  Associação  teriam
descumprido requisição do Ministério Público do Trabalho, exarada nos autos de Inquérito Civil.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Constatação de que, embora a
destempo, houve o cumprimento das requisições ministeriais. Apresentação de justificativas em
relação  ao  atraso.  Evidente  ausência  de  conduta  dolosa.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Homologação da Suspensão Condicional do Processo

412. Processo: JF/MT-0008709-69.2013.4.01.3600-
APJS

Voto: 6006/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
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JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334, §1°, ALÍNEA C). DENÚNCIA
OFERECIDA.  DIVERGÊNCIA  RELACIONADA AO  PREENCHIMENTO  DE  PRESSUPOSTOS
PARA  O  OFERECIMENTO  DA  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  RECUSA
MINISTERIAL.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  SÚMULA  696  DO  STF.
CONHECIMENTO DA REMESSA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA ATUAR
NO FEITO,  COM O OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.  1.
Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal pela prática do crime de contrabando (CP, art.
334, §1°, alínea c - redação anterior à Lei n° 13.008/2014), em razão da apreensão de cigarros de
origem  estrangeira,  desacompanhados  de  documentação  legal,  expostos  à  venda  no
estabelecimento comercial da investigada. 2. Recebida a denúncia e após analisar os argumentos
expendidos  pela  defesa,  o  Juiz  Federal,  apesar  de  concordar  com  a  classificação  jurídica
conferida  pelo  membro  do  MPF  (contrabando),  verificou  que  o  Órgão  Ministerial  deixou  de
oferecer  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,  argumentando  que  o  crime  de
contrabando possui  alta  lesividade  à saúde pública.  3.  Discordando da recusa ministerial  em
ofertar  a  benesse,  por  entender  que  os  motivos  expendidos  não  impedem  a  proposta  da
suspensão condicional do processo à denunciada, o Magistrado remeteu os autos a esta 2ª CCR,
por aplicação analógica ao disposto no art. 28 do CPP. 4. O caso em questão envolve a análise de
pressuposto(s)  para proposição,  pelo Ministério Público Federal,  da suspensão condicional do
processo, motivo pelo qual se conhece da presente remessa. 5. Não se admite a utilização de
elementos  integrativos  do próprio  tipo  penal  para,  em um juízo  sumário,  negar  a  suspensão
condicional  do  processo.  No  presente  caso,  o  fato  de  não  possuir  registro  na  ANVISA é
justamente o que faz com que a importação de algumas marcas de cigarros seja proibida no país,
configurando o delito de contrabando. 6. Ademais, a gravidade do crime deve ser demonstrada
concretamente,  não  podendo  ser  aduzida  uma  gravidade  abstrata.  Assim,  não  se  deve,  de
antemão, negar o benefício da suspensão condicional do processo, a pretexto de que o crime de
contrabando possui alta lesividade à saúde pública. 7. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para atuar no feito, com o oferecimento da proposta de suspensão condicional do
processo à denunciada, salvo constatação de eventual não cumprimento de algum dos requisitos.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  da
suspensão condicional do processo,  vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.  Participou da
votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

413. Processo: JF-PIR-0015174-57.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6239/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 9ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PIRACICABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES.  ENVIO  DE  ENCOMENDA  POSTAL,  CONTENDO  10  SEMENTES  DE
MACONHA, PROVENIENTE DA HOLANDA E COM DESTINO A RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE
SÃO  PEDRO/SP.  APREENSÃO  DAS  DROGAS  EM  SÃO  PAULO/SP.  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES  INSTALADO  ENTRE  MEMBROS  DO  MPF.  REMESSA DOS  AUTOS  A ESTE
COLEGIADO. ATRIBUIÇÃO QUE SE FIRMA PELO LOCAL DA APREENSÃO DAS SEMENTES
DO  NARCÓTICO.  PRECEDENTES  E  SÚMULAS  DO  STJ.  ENUNCIADO  DESTE  ÓRGÃO
REVISOR.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  SUSCITADO,  ATUANTE  NA  PR/SP,  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto
crime de tráfico internacional de drogas (art. 33 cc. o art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343/2006),
tendo em vista apreensão, por parte da Alfândega da Receita Federal em São Paulo  Serviço de
Remessas Postais Internacionais, em 22/10/2013, de 10 (dez) sementes de maconha, dentro de
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01 (um) envelope de carta registrada postal, proveniente da Holanda, tendo como destinatário
pessoa residente na cidade de São Pedro/SP. 2. O Parquet Federal oficiante na Procuradoria da
República em São Paulo requereu, perante o Juízo da capital paulista, o declínio de competência
do  caso  para  o  Juízo  Federal  em  Piracicaba/SP,  com  jurisdição  sobre  o  Município  de  São
Pedro/SP, local de destino dos produtos entorpecentes, o que foi acolhido pelo Magistrado. 3. O
Membro ministerial atuante na PRM de Piracicaba, ao receber vista e emitir parecer sobre o feito,
entendeu restar judicializado o procedimento investigativo e requereu ao Julgador fosse suscitado
conflito  de  competência  junto  ao  Tribunal  competente,  amparando-se  na  tese  de  que  a
competência, na hipótese, se firma no Juízo do local da apreensão dos narcóticos, isto é, em São
Paulo/SP. O Magistrado, no entanto,  rejeitou o pedido,  assinalando deter competência para a
espécie, vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao qual vinculado, reputa competente
para o julgamento de tal crime o Juízo do domicílio do destinatário da mercadoria. 4. O Procurador
daquela PRM pugnou, então, fosse recebida a petição como arquivamento indireto, com remessa
do IPL a este Colegiado. 5. Vieram os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.  6.  Hipótese  examinada  que  versa  sobre  legítimo conflito  de  atribuições  instalado  entre
Membros do MPF, a despeito da presença das decisões judicias emanadas e do trâmite em Juízo
(Resolução  nº  63/2009  do  Conselho  de  Justiça  Federal),  pelo  que  se  conhece  da  presente
remessa.  7.  Caráter  extrajudicial  do  procedimento,  ante  a  ausência  de  oferecimento  ou
recebimento da exordial acusatória, não havendo se iniciado, pois, a correspondente ação penal,
de modo que este Órgão Revisor relega as decisões judiciais emanadas, por não configurarem
atos propriamente jurisdicionais (inteligência dos arts. 109, 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, II, alínea c,
todos do Código de Ritos Penais).  8. Não há falar, por outra banda, em arquivamento indireto,
porque sequer os Juízos Federais discordaram da competência da Justiça Federal, nem o MPF
requereu fossem os autos encaminhados ao Ministério Público Estadual ou à Justiça Estadual,
para que se possa cogitar de arquivamento de crime no âmbito federal e de aplicação analógica
do art.  28 do CPP. 9.  À luz do art.  70 do Código de Processo Penal,  a competência para o
processamento  da  ação  penal  será  determinada  em razão  do  lugar  em que se  consumar  a
infração ou, no caso de tentativa, no lugar em que for praticado o último ato de execução. 10.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o crime de tráfico é de ação múltipla,
pois apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, bastando, para a consumação
do ilícito, a prática de um dos verbos ali previstos (AgRg no REsp 736.729/PR, Relator Ministro o
Og  Fernandes,  Sexta  Turma,  julgado  em  23.04.2013,  DJe  02.05.2013).  11.  No  particular,  a
encomenda, contendo as sementes de maconha, era proveniente do exterior para destinatário
residente em São Pedro/SP,  tendo sido interceptada e apreendida pela  Alfândega da Receita
Federal  do  Brasil,  situada  em  São  Paulo/SP.  Na  capital  paulista,  portanto,  deve  ser  ser
desenvolvida  a  persecução  penal,  uma  vez  que,  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. 12. Precedentes e Enunciado nº 56 desta
2ª  Câmara.  Precedentes  e  Súmulas  nº  151  e  nº  528  do  STJ.  13.  Atribuição  do  Procurador
Suscitado, atuante na PR/SP, para prosseguir na persecução penal.

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

414. Processo: JF/JFA-0000983-52.2015.4.01.3801-
INQ

Voto: 6280/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  EXPLORAÇÃO  DE  RADIODIFUSÃO  SEM  OUTORGA DO  ÓRGÃO
COMPETENTE  (ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97).  MPF:  AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93).
ARQUIVAMENTO INADEQUADO. USO DE APARELHO NÃO HOMOLOGADO PELA ANATEL.
POTÊNCIA  DE  151  WATTS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto
crime  previsto  no  art.  183  da  Lei  nº  9.472/97,  tendo  em  vista  exploração  de  serviço  de
radiodifusão sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações  ANATEL, operando na
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frequência  de  98,5  MHz,  151W. 2.  Pedido  de  arquivamento  pelo  Procurador  oficiante,  sob  a
alegativa de ausência de materialidade, haja vista que não teriam sido encontradas evidências de
interferência  de  outros  serviços  de  radiofusão  sonora  na  frequência  da  rádio  examinada.  3.
Discordância do Juiz Federal e remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
(art.  28  do  Código  de  Ritos  Penais  cc.  art.  62,  inc.  IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93).  4.
Arquivamento inadequado.  5.  Laudo Pericial  que não teria  encontrado interferência  de outras
modulações na rádio clandestina, porém não foi verificado se a própria rádio clandestina teria
interferido em outras frequências, o que afasta a tese de ausência de dano efetivo. 6. No caso,
dada a capacidade do aparelho utilizado de 151 watts de potência, verifica-se sequer tratar-se de
equipamento de baixa potência ou rádio comunitária. 7. Ainda, tem-se que o investigado utilizava-
se de equipamentos não homologados pela Anatel. 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

415. Processo: JF-RJ-0022880-26.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 6234/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 09.12.2013, na cidade do Rio
de Janeiro/RJ. Dois investigados armados que teriam abordado funcionário da EBCT e roubado
34 (trinta e quatro) encomendas, enquanto este realizava entregas no bairro de Padre Miguel.
Prejuízo financeiro que foi estimado em R$ 3.344,17 (três mil trezentos e quarenta e quatro reais e
dezessete  centavos).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências
efetuadas pela Polícia Federal. Ausência de provas testemunhais. Fato que se deu em via pública.
Investigado que descreveu algumas características dos investigados e informou que a motocicleta
utilizada  na  prática  do  crime  não  possuía  placa  nem  identificação  de  marca.  Ausência  de
elementos mínimos da autoria delitiva e inexistência de linha investigativa capaz de esclarecê-la.
Procedimento administrativo disciplinar instaurado pelos Correios que concluiu pela isenção de
responsabilidade  do  empregado,  que  trabalha  na  agência  há  mais  de  30  (trinta)  anos.
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.

416. Processo: JF-RJ-0031308-65.2012.4.02.5101-
INQ

Voto: 6265/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342)
PROFERIDO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO ANCORADO
NA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DAS FALSAS DECLARAÇÕES. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62,
INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  POTENCIALIDADE  LESIVA
CONFIGURADA.  INVESTIGADA  QUE  MENTIU,  COMPROVADAMENTE,  QUANDO  DA
QUALIFICAÇÃO,  TENDO,  AO  QUE  TUDO  INDICA,  FALTADO  COM  A  VERDADE  SOBRE
PONTOS  CRUCIAIS  DA  CAUSA  LABORAL  (JORNADA  DE  TRABALHO  E  VÍNCULO
EMPREGATÍCIO). AFIRMAÇÕES INVERÍDICAS QUE SERIAM CAPAZES DE INDUZIR A ERRO
O JULGADOR E GERAR GRAVE E INJUSTO PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA E À PRÓPRIA
CREDIBILIDADE  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.  PRESENÇA  DE  JUSTA  CAUSA.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR
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PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar
suposto delito de falso testemunho (art. 342 do Código Penal) praticado, em tese, por testemunha
arrolada  em reclamatória  que  tramitou  na  44ª  Vara  do  Trabalho  do  Rio  de  Janeiro/RJ.  2.  A
Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito, ancorada na ausência de
potencialidade lesiva das declarações falsas, por ter o Julgador proferido a sentença amparando-
se,  apenas,  no  que  reputou  ser  verídico.  3.  Discordância  do  Magistrado,  que  assinalou  ser
despicienda a consignação do depoimento falso na sentença, a fim de restar  caracterizado o
crime, sendo suficiente, tão só, que haja a potencialidade de influência em tal decisum, o que teria
ocorrido na hipótese em tela. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Federal (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inc. IV,
da Lei Complementar nº 75/93). 5. Arquivamento inadequado. 6. A figura típica descrita no art. 342
do  Código  Penal,  apesar  de  descrever  crime  formal,  tem  como  pressuposto  para  sua
caracterização a existência de um dano em potencial, isto é, que a falsidade recaia sobre fato
juridicamente relevante e pertinente ao objeto do processo de que se trate, ostentando aptidão
para influenciar no julgamento futuro da lide. 7. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a potencialidade de dano
(perigo) à Administração da Justiça é elemento constitutivo do delito e que não é necessário, para
a tipificação, que o teor do testemunho influa, concretamente, na decisão judicial, mas, apenas,
que  exista  a  possibilidade  desta  influência.  8.  Ademais,  como  bem  ressalvam  respeitáveis
doutrinadores, se a testemunha faltar com a verdade no momento de ser qualificada, pode restar
configurado o delito de falsa identidade ou o de falso testemunho, se a omissão da informação for
crucial para o julgador, influenciando no valor da prova, no mérito e na veracidade do depoimento.
9. No caso dos autos, configurado está, em tese, o crime do art. 342 do Diploma Aflitivo, dada a
clara  potencialidade  lesiva  da  conduta  perpetrada,  vez  que  a  investigada  mentiu,
comprovadamente, acerca da sua qualificação (da existência de laços íntimos de amizade com a
reclamante), tendo, ao que tudo soa, faltado com a verdade sobre pontos nodais da causa laboral
(jornada de  trabalho  e  vínculo  empregatício),  sendo as  afirmações inverídicas  ora analisadas
capazes de induzir a erro o Julgador e gerar grave e injusto prejuízo à parte contrária e à própria
credibilidade da Justiça do Trabalho. 10. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na
persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

417. Processo: JF-FRA-INQ-0008586-
34.2013.4.03.6181

Voto: 6241/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES.  ENVIO  DE  ENCOMENDA  POSTAL,  CONTENDO  20  SEMENTES  DE
MACONHA, DA HOLANDA PARA PESSOA RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA/SP.
APREENSÃO DAS DROGAS PELA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM SÃO PAULO/SP.
CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  INSTALADO  ENTRE  MEMBROS  DO  MPF.  REMESSA DOS
AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO.  PROCEDIMENTO  EXTRAJUDICIAL.  ATRIBUIÇÃO  QUE  SE
FIRMA PELO LOCAL DA APREENSÃO DAS SEMENTES DO NARCÓTICO. PRECEDENTE E
SÚMULAS  DO  STJ.  ENUNCIADO  DESTE  ÓRGÃO  REVISOR.  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORA SUSCITADA, ATUANTE NA PR/SP, PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  tráfico  internacional  de
drogas (art. 33 cc. o art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343/2006), tendo em vista apreensão, por
parte  da  Alfândega  da  Receita  Federal  em  São  Paulo   Serviço  de  Remessas  Postais
Internacionais, em 22/10/2013, de 20 (dez) de sementes de maconha, dentro de 01 (um) envelope
de carta registrada postal, proveniente da Holanda, tendo como destinatário pessoa residente na
cidade de Ituverava/SP. 2. A Procuradora oficiante na Procuradoria da República em São Paulo
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requereu, perante o Juízo da capital paulista, o declínio de competência do caso para o Juízo
Federal em Barretos/SP, com jurisdição sobre o Município de Ituverava/SP, local de destino dos
produtos entorpecentes, o que foi acolhido pelo Magistrado. 3. Ao receber os autos, o Juízo da
Subseção Judiciária de Barretos/SP, considerando provimento do Conselho da Justiça Federal da
3ª Região,  que modificou a competência quanto aos Municípios sob jurisdição daquele Juízo,
remeteu o apuratório à Subseção Judiciária de Franca/SP, com a ciência do MPF atuante naquela
municipalidade. 4. O Membro ministerial atuante na PRM de Franca, ao receber vista e emitir
parecer sobre o feito, entendeu restar judicializado o procedimento investigativo e requereu ao
Julgador fosse suscitado conflito de competência junto ao Tribunal competente, amparando-se na
tese de que a competência, na hipótese, se firma no Juízo do local da apreensão dos narcóticos,
isto  é,  em  São  Paulo/SP.  O  Magistrado,  no  entanto,  rejeitou  o  pedido,  assinalando  deter
competência para a espécie, vez que o Tribunal Regional da 3ª Região, ao qual vinculado, reputa
competente para o julgamento de tal crime o Juízo do domicílio do destinatário da mercadoria . 5.
O Procurador daquela PRM pugnou, então, fosse recebida petição como arquivamento indireto,
com remessa do IPL a este Colegiado. 6. Vieram os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF. 7. Hipótese examinada que versa sobre legítimo conflito de atribuições instalado
entre Membros do MPF, a despeito da presença das decisões judicias emanadas e do trâmite em
Juízo (Resolução nº 63/2009 do Conselho de Justiça Federal), pelo que se conhece da presente
remessa.  8.  Caráter  extrajudicial  do  procedimento,  ante  a  ausência  de  oferecimento  ou
recebimento da exordial acusatória, não havendo se iniciado, pois, a correspondente ação penal,
de modo que este Órgão Revisor relega as decisões judiciais emanadas, por não configurarem
atos propriamente jurisdicionais (inteligência dos arts. 109, 70, § 3º, 71, 72, § 2º, e 78, inc. II,
alínea c, todos do Código de Ritos Penais). 9. Não há falar, por outra banda, em arquivamento
indireto, porque sequer os Juízos Federais discordaram da competência da Justiça Federal, nem
o MPF requereu fossem os autos encaminhados ao Ministério  Público Estadual  ou à Justiça
Estadual, para que se possa cogitar de arquivamento de crime no âmbito federal e de aplicação
analógica do art. 28 do CPP. 10. À luz do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência
para o processamento da ação penal será determinada em razão do lugar em que se consumar a
infração ou, no caso de tentativa, no lugar em que for praticado o último ato de execução. 11.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o crime de tráfico é de ação múltipla,
pois apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, bastando, para a consumação
do ilícito, a prática de um dos verbos ali previstos (AgRg no REsp 736.729/PR, Relator Ministro o
Og  Fernandes,  Sexta  Turma,  julgado  em  23.04.2013,  DJe  02.05.2013).  12.  No  particular,  a
encomenda, contendo as sementes de maconha, era proveniente do exterior para destinatário
residente em Ituverava/SP, tendo sido interceptada e apreendida na Alfândega da Receita Federal
do Brasil, situada em São Paulo/SP. Na capital paulista, portanto, deve ser ser desenvolvida a
persecução penal, uma vez que, 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. 13. Precedentes e Enunciado nº 56 desta 2ª Câmara. Precedentes e
Súmulas nº 151 e nº 528 do STJ. 14. Atribuição da Procuradora Suscitada, atuante na PR/SP,
para prosseguir na persecução penal.

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

418. Processo: 1.12.000.000476/2014-88 Voto: 6245/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DO ART. 40, § 1º, DA LEI Nº 6.538/1978. SONEGAÇÃO
DE  CORRESPONDÊNCIAS  POR  SERVIDOR  DA  EBCT.  CONDENAÇÃO  NO  ÂMBITO
ADMINISTRATIVO ÀS PENAS DE DEMISSÃO POR JUSTA CAUSA E DE RESSARCIMENTO
DOS  PREJUÍZOS  CAUSADOS.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  ANCORADA  NA
SUFICIÊNCIA DA RESPOSTA ADMINISTRATIVA PARA REPRIMIR A CONDUTA PRATICADA.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO AO MPF PELA EBCT. REVISÃO (ART. 62, INC.
IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO INADEQUADO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
CÍVEL, ADMINISTRATIVA E PENAL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS.
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GRAVIDADE  E  REPROVABILIDADE  DA  CONDUTA  PERPETRADA.  NECESSIDADE  DE
INTERVENÇÃO DO DIREITO PENAL PARA PROTEGER BENS SOCIALMENTE RELEVANTES E
COMBATER ILÍCITOS DESTE VIÉS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar suposto
crime de sonegação de correspondências (art. 40, § 1º, da Lei nº 6.538/1978), tendo em vista
abandono/descarte de 673 (seiscentos e setenta e três) objetos postais (contas de luz e faturas
bancárias) por empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 19/01/2014,
em  uma  propriedade  particular.  O  funcionário  foi  condenado  por  tal  conduta,  no  âmbito
administrativo, às penas de demissão por justa causa e de ressarcimento dos prejuízos causados.
2. Promoção de arquivamento do feito ancorada na suficiência da resposta administrativa para
coibir a conduta do agente, no Direito Penal Mínimo, no conceito funcionalista do delito e nas
exíguas consequências geradas para o ente público. 3. Pedido de reconsideração formulado ao
MPF pela EBCT, com arrimo na existência de provas da materialidade e da autoria do delito
inserto no § 1º do art. 40 da Lei de Serviços Postais. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº
75/93).  5. Arquivamento inadequado. 6. Independência entre as esferas cível,  administrativa e
criminal. Adoção da teoria finalista do delito (e não funcionalista) pelo atual Estatuto Repressivo. 7.
Provas  concretas  e  suficientes  da  autoria  e  da  materialidade  delitivas.  Gravidade  e
reprovabilidade  da  conduta  perpetrada.  Necessidade  de  intervenção  do  Direito  Penal  para
proteger bens relevantes para toda a sociedade (serviços postais) e combater ilícitos deste viés.
Elemento subjetivo e eventuais causas excludentes da ilicitude ou da punibilidade que devem ser
devidamente aferidas no curso processual,  sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 8.
Objetos postais que, quando foram encontrados, estavam bastante deteriorados. Ressarcimento
do prejuízo que se limitou ao valor das postagens, podendo a EBCT suportar, ainda, futuros danos
patrimoniais,  vez  que  os  destinatários  das  correspondências  sofreram,  possivelmente,  perdas
econômicas e morais (além de sonegação de contas de luz,  houve sonegação de faturas de
cobranças  bancárias,  por  exemplo),  fato  que,  inclusive,  pode  desvelar  a  causa  de  aumento
estabelecida no § 2º da legislação aludida. 9. Lesão à credibilidade e à regularidade dos serviços
e interesses federais. 10. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução
penal.

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

419. Processo: 1.14.000.001429/2015-68 Voto: 6158/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  VALOR  DO  TRIBUTO
SUPERIOR A R$ 10.000,00 E INFERIOR A R$20.000,00. MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV).  INAPLICABILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  fato  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de
descaminho,  do  qual  teria  resultado  o  não  pagamento  de  tributos  federais  no  aporte  de  R$
10.082,00.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no
princípio da insignificância. 3. 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). No caso, o valor dos tributos elididos supera o
limite estabelecido no referido enunciado. 4. Não homologação do arquivamento e designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

420. Processo: 1.18.000.004277/2014-25 Voto: 6201/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: NOTICIA  DE  FATO.  CRIME  ELEITORAL.  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PARA  FINS
ELEITORAIS  (CE,  ART.  349.).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO. 1.Trata-se de noticia de fato instaurada para apurar possível crime de eleitoral
consistente  na  falsificação  de  documento  para  fins  eleitorais  (CE,  art.  349).  2.  A Promotora
Eleitoral oficiante ofereceu denuncia em relação a um dos indiciados e promoveu o arquivamento
do  apuratório  em  relação  a  outros  dois,  entendendo  não  ter  havido  dolo  nas  condutas
perpetradas. 3. O magistrado, por sua vez, homologou o arquivamento apenas quanto a um dos
indiciados, sendo que em relação ao outro vislumbrou a ocorrência de dolo na prática criminosa.
4. No atual estágio da persecução criminal, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade da
Ação  Penal  Pública  e  do  in  dubio  pro  societate,  apenas  seria  admitido  o  arquivamento  do
procedimento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após
esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 5. Havendo indícios de que o indiciado participou da empreitada criminosa de forma
deliberada, o arquivamento no atual estágio se mostra prematuro. 6. Se, de fato, o indiciado não
cometeu ilícito penal dolosamente, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois
qualquer ponderação acerca da intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada
no  curso  da  instrução  criminal,  quando  se  oportunizará  a  completa  produção  de  provas,
submetidas ao contraditório e ampla defesa. 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.

421. Processo: 1.23.000.001088/2015-11 Voto: 6277/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, § 3º)
PRATICADOS EM DESFAVOR DO  INSS.  20  CASOS DE  RECEBIMENTOS  INDEVIDOS  DE
PARCELAS  DE  BENEFÍCIOS  PREVIDENCIÁRIOS,  APÓS  ÓBITO  DOS  TITULARES.
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA,  COM  ADOÇÃO  DO
PATAMAR DE R$ 10.000,00 PARA TODOS OS FATOS. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DA  ORIENTAÇÃO  Nº  04  DESTE
COLEGIADO  E  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA ÀS  HIPÓTESES.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Notícia de fato instaurada para apurar supostos crimes de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do
Código Penal) praticados em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, tendo em
vista recebimentos indevidos de benefícios previdenciários, após óbito dos titulares. 2. Promoção
de  arquivamento  pelo  Procurador  oficiante  ancorada  na  atipicidade  material  das  condutas
perpetradas (aplicação do princípio da insignificância), com adoção de parâmetro, para tal fim, do
valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  para  todos  os  fatos  investigados.  3.  Revisão  (Lei
Complementar nº 75/93, art. 62, inc. IV). 4. Arquivamento inadequado. 5. Apesar da inexistência
de  previsão  legal,  a  jurisprudência  pátria  tem  admitido  a  descriminalização  de  conduta  por
aplicação  do  princípio  da  insignificância,  consideradas  as  circunstâncias  do  caso  concreto,
exigindo,  para  tanto,  o  atendimento  a  determinados  critérios,  consoante  bem  delineado  no
julgamento do HC 101.074/SP pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Celso de
Melo. 6. No caso do estelionato previdenciário, não se mostra razoável a aplicação do princípio da
bagatela,  dada a relevância  do bem jurídico protegido,  porquanto não se trata  de patrimônio
particular,  mas,  sim,  de  toda  a  coletividade,  informado  pela  dimensão  objetiva  dos  direitos
fundamentais. A tutela jurídica não é, apenas, a integridade do erário, porém, também, a proteção
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da confiabilidade da Seguridade Social e a efetividade das políticas públicas. 7. Precedentes: STF,
HC 111918, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 22/06/2012; STJ, HC 180.771/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/11/2012. 8. Nos termos da Orientação nº 04 desta 2ª Câmara
de Coordenação  e  Revisão,  admite-se  dispensar  liminarmente  a  instauração  de  investigação
criminal  própria  ou de inquérito  policial  e  determinar,  se assim entender,  o  arquivamento das
peças de informação que  serão encaminhadas em cumprimento  ao item 9.  1.  2  do Acórdão
2.812/2009  TCU Plenário em duas situações, assim consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: 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..  9.  Este  Órgão Revisor  também tem admitido o
arquivamento nos casos em que 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 verificado longo tempo decorrido após o último saque fraudulento. 10. Não se
aplicam tais exceções, contudo, ao caso dos autos, em que a promoção de arquivamento teve
como fundamento  a  atipicidade  material  da conduta,  com base  na  aplicação  do  princípio  da
insignificância,  como visto,  inaplicável  ao estelionato  previdenciário.  11.  Não homologação do
arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal, ou, se entender cabível, promover o arquivamento com fundamento diverso.

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.

422. Processo: 1.23.000.001324/2015-08 Voto: 6276/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, § 3º)
PRATICADOS EM DESFAVOR DO  INSS.  20  CASOS DE  RECEBIMENTOS  INDEVIDOS  DE
PARCELAS  DE  BENEFÍCIOS  PREVIDENCIÁRIOS,  APÓS  ÓBITO  DOS  TITULARES.
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA,  COM  ADOÇÃO  DO
PATAMAR DE R$ 10.000,00 PARA TODOS OS FATOS. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DA  ORIENTAÇÃO  Nº  04  DESTE
COLEGIADO  E  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA ÀS  HIPÓTESES.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Notícia de fato instaurada para apurar supostos crimes de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do
Código Penal) praticados em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, tendo em
vista recebimentos indevidos de benefícios previdenciários, após óbito dos titulares. 2. Promoção
de  arquivamento  pelo  Procurador  oficiante  ancorada  na  atipicidade  material  das  condutas
perpetradas (aplicação do princípio da insignificância), com adoção de parâmetro, para tal fim, do
valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  para  todos  os  fatos  investigados.  3.  Revisão  (Lei
Complementar nº 75/93, art. 62, inc. IV). 4. Arquivamento inadequado. 5. Apesar da inexistência
de  previsão  legal,  a  jurisprudência  pátria  tem  admitido  a  descriminalização  de  conduta  por
aplicação  do  princípio  da  insignificância,  consideradas  as  circunstâncias  do  caso  concreto,
exigindo,  para  tanto,  o  atendimento  a  determinados  critérios,  consoante  bem  delineado  no
julgamento do HC 101.074/SP pelo Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Celso de
Melo. 6. No caso do estelionato previdenciário, não se mostra razoável a aplicação do princípio da
bagatela,  dada a relevância  do bem jurídico protegido,  porquanto não se trata  de patrimônio
particular,  mas,  sim,  de  toda  a  coletividade,  informado  pela  dimensão  objetiva  dos  direitos
fundamentais. A tutela jurídica não é, apenas, a integridade do erário, porém, também, a proteção
da confiabilidade da Seguridade Social e a efetividade das políticas públicas. 7. Precedentes: STF,
HC 111918, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 22/06/2012; STJ, HC 180.771/SP, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/11/2012. 8. Nos termos da Orientação nº 04 desta 2ª Câmara
de Coordenação  e  Revisão,  admite-se  dispensar  liminarmente  a  instauração  de  investigação
criminal  própria  ou de inquérito  policial  e  determinar,  se assim entender,  o  arquivamento das
peças de informação que  serão encaminhadas em cumprimento  ao item 9.  1.  2  do Acórdão
2.812/2009  TCU Plenário em duas situações, assim consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: i)
relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do
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último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no
saque de até  três benefícios previdenciários..  9.  Este  Órgão Revisor  também tem admitido o
arquivamento nos casos em que 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 verificado longo tempo decorrido após o último saque fraudulento. 10. Não se
aplicam tais exceções, contudo, ao caso dos autos, em que a promoção de arquivamento teve
como fundamento  a  atipicidade  material  da conduta,  com base  na  aplicação  do  princípio  da
insignificância,  como visto,  inaplicável  ao estelionato  previdenciário.  11.  Não homologação do
arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal, ou, se entender cabível, promover o arquivamento com fundamento diverso.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

423. Processo: JF/PE-INQ-0001168-
02.2014.4.05.8300

Voto: 6246/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 CC. O ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA E SALVIA DIVINORUM.
CONFLITO SUSCITADO QUE SE RECEBE COMO PEDIDO DE DECLÍNIO A OUTRA UNIDADE
DO MPF. MEMBRO OFICIANTE ANTERIORMENTE DESIGNADO PARA O CASO. APREENSÃO
DOS PRODUTOS NARCÓTICOS QUE SE DEU NA CAPITAL PAULISTA.  DESIGNAÇÃO DE
MEMBRO ATUANTE NA PR/SP PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I,
cumulado com o art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista apreensão, pela
Alfândega da Receita Federal em São Paulo  Serviço de Remessas Postais Internacionais, de 06
(seis)  sementes  de  planta  da  espécie  Cannabis  Sativa  Linneu,  vulgarmente  conhecida  por
maconha, além de 520mg (quinhentos e vinte miligramas) da erva Salvia Divinorum, provenientes
do exterior e com destino a Recife/PE. 2. A Presentante do Ministério Público Federal em São
Paulo/SP, sob o entendimento de fixação da competência pelo local da apreensão dos narcóticos,
submeteu a tese à 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, para análise e
definição da competência. 3. Aquele Juízo, no entanto, não reconheceu sua competência para
processar e julgar  o  caso,  amparando-se em precedente do Superior  Tribunal  de Justiça,  no
sentido de que a competência se firma pelo local do destino da encomenda, pelo que determinou
a remessa do inquérito à Justiça Federal na capital pernambucana, com a ciência da Procuradora
da PR/SP. 4. Chegando os autos à Justiça Federal em Recife/PE, o Membro oficiante na PR/PE,
ao receber vista feito, emitiu parecer reconhecendo a competência daquele Juízo e opinando pela
remessa do IPL à Polícia Federal, para o prosseguimento das investigações. 5. Após a devida
instrução do caderno inquisitivo, o Procurador requereu, em Juízo, o declínio de competência à
Justiça Estadual, sob alegativa de que a pequena quantidade das substancias importadas, aliada
ao depoimento do investigado, indicaria se tratar de aquisição para consumo próprio, fato que não
despertaria a competência da Justiça Federal para o caso, sobretudo porque tais sementes não
apresentavam a substância psicotrópica THC. 6. O Magistrado Federal, no entanto, dissentiu do
pleito ministerial e determinou a remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
do MPF, por aplicação analógica ao art. 28 do Código de Ritos Penais. 7. Este Órgão Revisor, à
unanimidade, decidiu pela tipicidade da conduta (prevista no art. art. 33, § 1º, inc. I, cumulado com
o art. 40, inc. I, ambos da Lei de Drogas) e pela competência da Justiça Federal, designando, ao
final, outro Membro da PR/PE para dar continuidade às investigações penais. 8. O Membro então
designado  reconheceu  a  patente  transnacionalidade  da  conduta  investigada,  ressalvando,
contudo,  que  a atribuição para atuar  na  hipótese era  da PR/SP,  localidade em que houve a
apreensão das sementes tóxicas,  conforme recente decisão do STJ, suscitando,  em seguida,
conflito de atribuições junto a este Colegiado.  9. A presente remessa comporta conhecimento,
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não, porém, como conflito de atribuições, já que a Procuradora da República atuante na PR/SP
não  refutou  suas  atribuições  (ao  revés,  quando  de  pedido  de  reconsideração  do  DPF  pela
competência do Juízo do destino da encomenda, manteve seus argumentos pela competência da
JF na capital paulista), apenas tendo submetido seu parecer ao Juízo, o qual declinou do feito,
com arrimo no fundamento do Delegado, dando ciência da decisão àquela Presentante ministerial,
sem que os autos viessem a esta 2ª CCR, por aplicação analógica ao art. 28 do CPP. Nesse
contexto, dada a peculiaridade da espécie, recebe-se o conflito como pedido de declínio a outra
unidade do MPF. 
10. No mérito, razão assiste ao Membro oficiante. À luz do art. 70 do Código de Processo Penal, a
competência para o processamento de ação penal será determinada em razão do lugar em que
se consumar a infração ou, no caso de tentativa, no lugar em que for praticado o último ato de
execução. 
11.  Consoante  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  "o  crime  de  tráfico  é  de  ação
múltipla,  pois  apresenta  várias  formas objetivas  de  violação  do  tipo  penal,  bastando,  para  a
consumação do ilícito, a prática de um dos verbos ali  previstos" (AgRg no REsp 736.729/PR,
Relator Ministro o Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23.04.2013, DJe 02.05.2013). 
12. No particular, a encomenda, contendo as sementes de maconha, era proveniente do exterior
com destinatário residente em Recife/PE, tendo sido interceptada e apreendida pela Alfândega da
Receita  Federal  do  Brasil  em  São  Paulo/SP.  Na  capital  paulista,  portanto,  deve  ser  ser
desenvolvida  a  persecução  penal,  uma  vez  que,  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. 
13. Precedentes e Enunciado nº 56 desta 2ª Câmara. Precedentes e Súmulas nº 151 e nº 528 do
STJ. 
14. Designação de Membro atuante na PR/SP para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: 1.12.000.000530/2015-76 Voto: 6263/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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  por  parte  de  advogado constituído  em ação trabalhista.
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.

425. Processo: 1.14.000.001851/2015-13 Voto: 6142/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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) praticado por meio da Internet.
Denuncia de comentários injuriosos/preconceituosos contra negros e homossexuais. 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,
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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.

426. Processo: 1.16.000.002151/2015-71 Voto: 6256/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (CP. art. 147). Representante denuncia que síndico
profere ameaças contra as pessoas de um condomínio bem como realiza gestão em desacordo
com as normas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conflito entre particulares.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público
Estadual.

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

427. Processo: 1.17.000.003313/2014-71 Voto: 8223/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Noticia da suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51,
art. 2º, inc. IX), mediante o exercício da atividade denominada pirâmide financeira. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Fraude  conhecida  como pirâmide,  que  envolve  a
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer
produto ou serviço seja efetivamente entregue. Incidência do Enunciado n. 498 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e
o julgamento dos crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86,  art.  1º).  Precedente  do  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 ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: 1.19.004.000035/2015-76 Voto: 6194/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Crime de apropriação indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III)  por  parte  de  advogado
constituído. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) recebido como 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
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Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

429. Processo: 1.23.000.002716/2014-03 Voto: 6253/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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)  proferido  por  meio  de
aplicativo WhatsApp. Denuncia de comentários injuriosos/preconceituosos contra nordestinos e
nortistas em virtude da apuração da eleição presidencial. 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). Ausência de transnacionalidade na conduta. Ausência de elementos de informação
capazes de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  quanto  ao  crime de  racismo.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela 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: 1.26.000.001576/2015-17 Voto: 6261/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto apologia de crime (CP, art. 287). Disponibilização na internet do clipe
musical, que teria letra com conotação a violência à mulher. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª Câmara). O simples fato da conduta ter sido praticada via internet, não atrai, por si só,
atribuição federal para o caso. Ausência de indícios de transnacionalidade na conduta. Ausência
de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

431. Processo: 1.26.000.002510/2015-44 Voto: 6268/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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).  Suposta
incitação ao ódio e à violência por meio de capa de revista. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
deste Colegiado).  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.

432. Processo: 1.27.000.001596/2015-51 Voto: 6267/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de fraude em certame de interesse público (CP, art.  311-A, I).
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Possível fraude em concurso público da ELETROBRÁS/PI. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). O referido concurso público mencionado ocorreu contra sociedade
de economia  mista.  Enunciado  42  da  Súmula  do  STJ  (Compete  à  Justiça  Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes
praticados em seu detrimento).  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal 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: 1.29.000.003300/2014-81 Voto: 6279/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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) praticados por meio de rede
social  da  Internet.  Comentários  preconceituosos  contra  negros.  Arquivamento  que  se  recebe
como declínio. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). 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 do Supremo Tribunal Federal (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux,
Dj  16/04/2013).  Ausência de provas da transnacionalidade da conduta encetada. Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

434. Processo: 1.29.005.000142/2015-48 Voto: 6238/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime tipificado no art. 241-D da Lei n° 8.069/90 atribuído a particulares.
Envio ao Ministério Público Federal da Certidão de Ocorrência nº 143/2015 pela Polícia Federal,
onde representante relata que sua filha de 16 (dezesseis) anos de idade estaria sendo alvo de
pedofilia,  recebendo  ligações  e  mensagens  telefônicas,  a  princípio,  de  origem  da  cidade  de
Aracaju/SE, por pessoa de nome identificado e de idade aproximada de 20 (vinte) a 25 (vinte e
cinco)  anos.  O  investigado  teria  encaminhado  e  recebido  da  vítima,  por  meio  de  aplicativo
telefônico  e  de  rede  social  fechada  na  Internet,  imagens  de  fotos  e  vídeos  pornográficos.
Apresentação do aparelho celular e do computador de uso pessoal da adolescente para análise
pericial. 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,  inc.  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, votação 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.
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435. Processo: 1.31.001.000227/2015-16 Voto: 6135/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE JI-
PARANÁ-RO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de abuso de autoridade (Lei 4.898/65, art. 3º, e), difamação (CP,
art. 139), ameaça (CP, art. 147), dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inc. II e IV) e
pertubação da prática de culto religioso (CP, art.  208) atribuídos a fiscal fazendário municipal.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Supostos crimes atribuídos a servidor público
municipal. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio.

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

436. Processo: 1.34.011.000422/2015-15 Voto: 6237/2015 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. Digi-denúncia sigilosa. Supostos crimes de estelionato e de desvio de verbas
atribuídos à atual diretoria de associação privada destinada a atendimento a idosos, no Município
de Santo André/SP. Relatos, ainda, de ocorrência de irregularidades relacionadas ao processo
eleitoral  da  citada  entidade  filantrópica.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
Associação de natureza privada. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse da União, ou 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 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

437. Processo: 1.23.005.000204/2015-35 Voto: 6269/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  9.605/98).  Descumprimento  de  embargo  de
atividade lavrado pelo IBAMA nº 9079254-E. Revisão de declínio de atribuições(LC nº 75/93, art.
62, IV) recebido como Revisão de arquivamento (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 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. Requisitos não atendidos no caso.
Aplicação  de  multa  do  valor  de  R$  300.000,00.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

438. Processo: DPF/RN-00517/2014-IP Voto: 6203/2015 Origem: COJUD/PRRN - 
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COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Desaparecimento de colete balístico das
dependências do Núcleo de Patrimônio e Material da Superintendência Regional da PRF no Rio
Grande do Norte. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências. Ausência de
indícios  da  participação  de  servidor  público  federal  no  delito.  Depósito  que  se  encontra  em
condições precárias de segurança.Frágil controle do material custodiado. Inexistência de câmeras
de segurança bem como de testemunhas. Ausência de indícios mínimos de autoria, bem como de
diligências capazes de melhor elucidar o ocorrido. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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: JF/ES-2015.50.01.000329-0-PIMP Voto: 6209/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Representação Fiscal para fins Penais noticiando possível crime contra a ordem tributária (Lei nº
8.137/90, art. 1º, II) praticado, em tese, por sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Constam  dos  autos  que  o  recurso  impetrado  pelo
contribuinte  foi  deferido  pelo  Conselho  Administrativo  de  Recursos  Fiscais  afastando  o
lançamento tributário, por não ter vislumbrado prática de fraude por parte do contribuinte, o que
caracterizaria o crime tributário. Mera inadimplência fiscal. Homologação do arquivamento.

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

440. Processo: SPF/BA-01299/2014-INQ Voto: 6145/2015 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de furto (CP, art.  155) de um notebook integrante do acervo
patrimonial  da  Escola  de  Nutrição  da  Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências. O aparelho encontrava-se em local de fácil
acesso,  sem controle  de  saída  e  entrada  de  pessoas.  Inexistência  de  testemunhas  aptas  a
identificar o autor do fato criminoso, bem como ausência de condições de recuperar imagens do
sistema de  monitoramento  por  câmeras.  Processo  administrativo  instaurado  na  instituição  de
Ensino Superior tendo decidido pelo arquivamento do processo. Ausência de indícios de autoria
delitiva  e  de diligências capazes de modificar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
arquivamento.

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

441. Processo: 1.01.004.000059/2014-89 Voto: 6195/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação dando conta de suposta apropriação indébita previdenciária (CP,
art.  168-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Denuncia  genérica
desacompanhada  de  quaisquer  elementos  de  informação  ou  indícios  da  prática  de  crime.
Impossibilidade de comprovar a materialidade do crime apenas com base nas parcas informações
contidas  na  representação.  Inexistência  de  elementos  mínimos  necessários  à  deflagração  da
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persecução penal. Comunicação à Receita Federal para possível fiscalização. Ausência de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

442. Processo: 1.02.002.000043/2015-30 Voto: 6247/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes previstas no art. 10 da Lei nº 7347/85 e de desobediência (CP,
artigo 330). Prefeito Municipal de Brejetuba/ES, teria deixado de atender a requisição formulada
por membro do Ministério Público do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). A Prefeitura informou que o desatendimento da ordem decorrera do extravio da notificação da
Procuradoria do Trabalho e assim que tomaram conhecimento do teor da notificação remeteram
os documentos solicitados. O Procurador do Trabalho encaminhou resposta informando que o Sr.
Prefeito  atendeu  à  requisição  do  Ministério  Público  do  Trabalho,  em  20/08/2015.  Posterior
cumprimento  integral  do  decisum.  Ausência  de  indícios  de  dolo  na  conduta  perpetrada.
Homologação do arquivamento.

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

443. Processo: 1.04.100.000043/2013-95 Voto: 6199/2015 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal.  Possível crime eleitoral (CE, art. 299). Denuncia anônima
noticiando que prefeito do município de Nicolau Vergueiro/RS teria conferido benesses a eleitores
em troca de votos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas que
não tiveram o condão de confirmar  ou mesmo revelar  indícios mínimos da prática  de crime.
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.

444. Processo: 1.15.001.000157/2010-27 Voto: 6205/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. POSSÍVEIS CRIMES DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS (CP,
ART. 297, §4º) E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP, 337-A). PEDIDO
DE  RECONSIDERAÇÃO.  PARCELAMENTO  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Civil instaurado para apurar a
suposta  prática  dos  crimes  de  omissão  de  anotação  na  Guia  de  Recolhimento  do  FGTS  e
Informações à Previdência Social e de sonegação de contribuição previdenciária. 2. O Procurador
da República oficiante entendendo que o crime do art. 297, §4° é crime meio para a prática do
delito descrito no art. 337-A do CP, requereu o arquivamento do procedimento por ausência de
justa  causa para a  persecução penal,  em face  da  Adesão ao programa de parcelamento  de
crédito tributário (Lei nº 12.810/13  conversão da MP nº 589/2012). 3. A 2ª CCR, por sua vez,
homologou o arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP,
art. 337-A) e, entendendo tratar-se de crimes autônomos, prosseguiu a persecução penal quanto
ao  crime  do  art.  297,  §4º.  4.  Contudo,  a  Procuradora  da  República  designada  entendeu
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desarrazoado  continuar  na  persecução  penal,  haja  vista  que  a  2ª  CCR  teria  homologado  o
arquivamento de outro procedimento com elementos praticamente idênticos, quais sejam: mesma
conduta, mesmo município, mesmo ex-prefeito e com peças firmadas na mesma data, sendo a
única diferença entre os feitos seriam os exercícios financeiros nos quais ocorreram os fatos.
Ainda, ambos processos tiveram o mesmo relator na 2ª CCR, havendo, assim, decisões diferentes
para casos idênticos. 5. Promoção de arquivamento recebida como pedido de reconsideração. 6.
Entendo pertinente as razões elencadas pela colega oficiante para que esta 2ª CCR analise novo
pedido de arquivamento, e no mérito sigo a tese da possibilidade de aplicação do princípio da
consunção quando o agente pratica a falsificação de documento mediante a omissão de fatos
geradores de contribuições sociais de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social  GFIP com o único fim de sonegar tributo. 7. Essa
posição, inclusive, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(AREsp  386863,  Sebastião  Reis  Júnior,  18/06/2015;  Aresp  012926,  Rogério  Schietti  Cruz,
13/08/2014; Resp 1323867, Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2013; EREsp 1154361/MG, Laurita Vaz,
Terceira  Seção,  Dje  06/03/2014;  HC  114.051/SP,  Rel.  Ministro  Jorge  Mussi,  5ª  Turma,  DJe
25/04/2011). 8. Interessante transcrever, a título elucidativo, trecho de decisão do STJ que abarca
ainda outros elementos: Ademais, o crime de sonegação de contribuição previdenciária, além de
ser especial em relação à falsidade (lex specialis derogat legi generali), já contém o falso em sua
descrição. Assim, o crime em questão consiste, dentre outros modos de execução, em suprimir ou
reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
[...]. Pois bem, se assim é, força é convir que o agente deve responder por crime único, uma vez
que o falso tinha por finalidade específica o cometimento do crime fiscal, sob pena de se punir
mais  de  uma  vez  um só  e  mesmo comportamento.  (AREsp  386863,  Sebastião  Reis  Júnior,
18/06/2015).  9.  Ainda,  consta  que  no  procedimento  nº  1.25.000.000894/2013-36  o  Conselho
Institucional do MPF, reformando decisão proferida por esta 2ª CCR, entendeu pela absorção do
crime previsto no art. 297, §4º, do CP pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária. 10.
Dessa forma, estando o crime de sonegação de contribuição previdenciária arquivado em razão
do parcelamento da dívida,  e considerando que o crime previsto  no art.  297,§4º  encontra-se
absorvido por aquele, não vejo razões para o prosseguimento da persecução penal. 11. Pedido de
reconsideração conhecido para reformar a decisão sub examine e homologar o arquivamento

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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: 1.16.000.003443/2010-17 Voto: 6144/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  60).  Fazer  funcionar
empreendimento agrícola sem licença ambiental, no Município de Sítio D' Abadia/GO. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 07/12/2009. Pena máxima
cominada ao delito de 06 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que
decorridos mais de três anos da data dos fatos (art. 109, VI, 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.

446. Processo: 1.20.000.000165/2014-47 Voto: 6196/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Irregularidades na cobrança de
procedimentos do Sistema único de Saúde  SUS, por hospital particular. Cobrança indevida de 25
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procedimentos,  ocorridos  no  ano  de  1995  e  recebimento  indevido  de  valores  ocorridos  nos
períodos de outubro a dezembro de 1999 e abril de 2000. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, inc. IV). Sem adentrar no mérito da atribuição para a análise do feito, urge reconhecer a
prescrição por tratar-se de matéria de ordem pública. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que
decorridos mais de 12 anos da data 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.

447. Processo: 1.22.002.000015/2014-49 Voto: 6197/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Empregador teria
deixado de recolher junto ao INSS os valores correspondentes à contribuição previdenciária de
empregado no valor  de R$ 268,82.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Consoante entendimento firmado pelo Superior  Tribunal de Justiça,  é aplicável  o princípio da
insignificância  aos  débitos  tributários  que  não  ultrapassem  o  limite  de  R$  10.000,00,  em
decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. 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 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).
Precedentes STJ (AgRg no AResp 109918/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, Dje
14/08/2014; AgRg no Resp 1389169/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
Dje 04/11/2013; AgRg no Resp 1241697, Rel. Min Laurita Vaz, Quinta Turma, Dje 13/08/2013).
Valores não recolhidos inferiores ao patamar supra citado. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.0

448. Processo: 1.23.000.000094/2015-51 Voto: 6162/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime ambiental  (Lei  nº 9.605/98,  art.  34,  § único,  III).  Comercializar
6.573,6  Kg  de  peixe  fresco  da  espécie  pargo,  proveniente  de  pesca  proibida.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 07/02/2004. Pena máxima
cominada  ao  delito  de  03  (três)  anos  de  detenção.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  já  que
decorridos mais de oito anos da data dos fatos (art. 109, IV, CP). Extinção da punibilidade (CP, art.
107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

449. Processo: 1.23.000.000434/2015-44 Voto: 6178/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Auto  de  Infração  Nº
9098015-E, encaminhado pelo IBAMA em virtude de empresa privada ter deixado de se inscrever
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no cadastrado técnico federal a atividade potencialmente poluidora. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. 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.

450. Processo: 1.23.000.000716/2015-41 Voto: 6248/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração Nº 9063629-
E, encaminhado pelo  IBAMA em virtude de empresa autuada deixar  de atender a  exigências
legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental, por não ter
efetuado o recadastramento no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). 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.  Aplicação  de multa  no valor  de R$ 120.600,00.
Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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: 1.23.000.000918/2015-93 Voto: 6190/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Deixar  de  apresentar  relatórios
ambientais,  nos  anos  2010/2011,  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, nº 9059911-E, 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.

452. Processo: 1.23.000.001393/2015-11 Voto: 6155/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração Nº 9061185-
E,  encaminhado pelo  IBAMA em virtude de empresa,  devidamente notificada,  ter  deixado  de
proceder o recadastramento junto ao cadastro técnico federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). 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. Aplicação de multa no valor de R$
41.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

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

453. Processo: 1.23.000.001417/2015-24 Voto: 6157/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Auto de Infração Nº 476514-
D,  encaminhado pelo  IBAMA em virtude de empresa privada  ter  deixado de se inscrever  no
Cadastrado Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração
meramente administrativa (Decreto nº 6.514/08, artigo 81). Aplicação de multa no valor de R$
9.000,00. 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.

454. Processo: 1.23.000.001418/2013-15 Voto: 6278/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  ocorrência  de  crime  ante  irregularidades  existentes  no  Programa
Proteção  Social  Básica,  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome,  no
município de Igarapé-Açu/PA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de ação
penal nº 0001427-67.2015.4.01.3904 que apura os mesmos fatos. 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.

455. Processo: 1.23.000.001418/2015-79 Voto: 6161/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 34, § único, III). Auto de Infração Nº
157139-D encaminhado pelo IBAMA em virtude de exportar seis exemplares de peixes para fins
ornamentais da espécie arrais, sem a devida autorização. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 03/04/2001. Pena máxima cominada ao delito de 03
(três) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de oito anos da
data dos fatos (art. 109, IV, CP). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do
arquivamento.

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

456. Processo: 1.23.000.001476/2015-01 Voto: 6172/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração Nº 9068505-
E, encaminhado pelo  IBAMA em virtude de empresa autuada deixar  de atender a  exigências
legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente,
por não ter efetuado o recadastramento no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Mero  ilícito  administrativo  (Dec.  nº  6.514/08,  art.  801).  Para  a
configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de
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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. Aplicação de multa no valor de R$
5.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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: 1.23.000.001494/2015-84 Voto: 6249/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração Nº 9068496-
E,  encaminhado pelo  IBAMA em virtude de empresa,  devidamente notificada,  ter  deixado  de
proceder o recadastramento junto ao cadastro técnico federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). 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. Aplicação de multa no valor de R$
5.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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: 1.23.000.001506/2015-71 Voto: 6148/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração Nº 9087421-
E,  encaminhado pelo  IBAMA em virtude de empresa,  devidamente notificada,  ter  deixado  de
proceder o recadastramento junto ao cadastro técnico federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). 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. Aplicação de multa no valor de R$
2.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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: 1.23.000.001521/2015-19 Voto: 6147/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração Nº 9061179-
E,  encaminhado pelo  IBAMA em virtude de empresa,  devidamente notificada,  ter  deixado  de
proceder o recadastramento junto ao cadastro técnico federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). 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. Aplicação de multa no valor de R$
31.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

460. Processo: 1.23.000.001562/2015-13 Voto: 6160/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 46). Receber para fins comerciais
ou  industriais  246,31  m³  de  madeira  serrada  sem  licença  válida  outorgada  pela  autoridade
competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, inc. IV). Fato delituoso que data de
13/04/2010.  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.

461. Processo: 1.23.000.001576/2015-29 Voto: 6170/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Auto de Infração Nº 9047122-E, encaminhado pelo IBAMA em virtude de
empresa autuada deixar de atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente
notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido. Mero ilícito administrativo
(Dec. nº 6.514/08, art. 801). 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.  Aplicação  de  multa  no  valor  de  R$  2.000,00.  Requisitos  não  atendidos  no  caso.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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: 1.23.000.001598/2015-99 Voto: 6168/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração Nº 9087422-
E, encaminhado pelo IBAMA em virtude de empresa autuada não proceder o recadastramento
junto  ao Cadastro  Técnico Federal  de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de
Recursos  Ambientais.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Mero  ilícito
administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). 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. Aplicação de multa no valor  de R$ 41.000,00.  Requisitos não
atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

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

166



Ata da 628ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00125998/2016

463. Processo: 1.23.000.001602/2015-19 Voto: 6143/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime ambiental  (Lei  nº 9.605/98,  art.  46).  Transportar 18,527 m³ de
madeira serrada sem licença outorgada pela autoridade competente. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 05/02/2009. 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.

464. Processo: 1.23.005.000208/2015-13 Voto: 6270/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  9.605/98).  Descumprimento  de  embargo  de
atividade lavrado pelo IBAMA nº 9059037-E. Revisão de declínio de atribuições (LC nº 75/93, art.
62, IV) recebido como Revisão de arquivamento (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 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. Requisitos não atendidos no caso.
Aplicação  de  multa  do  valor  de  R$  40.000,00.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

465. Processo: 1.23.005.000234/2015-41 Voto: 6271/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Empresa não teria atendido as exigências
legais ou regulamentares, não adotando medida de controle para cessar a degradação ambiental.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV)  recebido  como  Revisão  de
arquivamento (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 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. Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa do valor de
R$ 10.000,00. 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.

466. Processo: 1.23.005.000308/2015-40 Voto: 6272/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98) Descumprimento de embargo de atividade
lavrado pelo IBAMA nº 9079260-E. Revisão de declínio de atribuições(LC nº 75/93, art. 62, IV)
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recebido como Revisão de arquivamento (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 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. Requisitos não atendidos no caso.
Aplicação  de  multa  do  valor  de  R$  50.000,00.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

467. Processo: 1.25.000.002534/2015-31 Voto: 6236/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação enviada ao Ministério Público Federal pelo Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Paraná. Suposta incitação ou apologia a crime contra a saúde pública.
Sítio eletrônico que disponibilizaria manual ensinando a preparar os próprios esteroides injetáveis.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Atipicidade penal da conduta examinada.
Homologação de arquivamento.

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

468. Processo: 1.25.000.002637/2015-09 Voto: 6137/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º). Representação
Fiscal  Para Fins Penais  encaminhadas pela  Receita  Federal  do Brasil  noticiando inclusão de
valores de despesas médicas não comprovados em declaração de ajuste do IRPF, referente ao
ano 2005 (exercício 2006), para obter redução indevidas do imposto de renda a pagar. Valor do
imposto sonegadono valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 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.

469. Processo: 1.25.002.001277/2011-76 Voto: 6202/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Representação. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei
nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Expedição de
ofício à Receita Federal  para apuração dos fatos no âmbito de suas atribuições. Ausência de
constituição definitiva de eventual crédito tributário. 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 do Supremo Tribunal Federal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

470. Processo: 1.25.008.000534/2015-26 Voto: 6165/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (Código Penal, artigo 171, §3º), em razão
de saques indevidos do benefício salário maternidade. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, inc. IV). Fato delituoso que data de 11/04/2002. Pena máxima cominada ao delito de 06 (seis)
a (oito) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de doze anos
da data dos fatos (art. 109, III, 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.

471. Processo: 1.25.011.000086/2015-10 Voto: 6175/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Apuração  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A)  de  cigarros  de  origem
estrangeira, sem a documentação comprobatória de sua introdução regular no território nacional,
atribuído a dois investigados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de
ações penais, 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.

472. Processo: 1.27.000.000559/2015-25 Voto: 6198/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional  do Seguro Social   INSS.  Recebimento indevido benefício  previdenciário,
após  o  óbito  do  titular  (em 14/08/1999).  Última  saque  realizado  em 02/02/2007.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Impossibilidade de se descobrir o eventual responsável
pelos  saques,  sobretudo  considerando  a  ausência  de  procurador  cadastrado,  bem  como
renovação de senha. Saques que se deram por cartão magnético. Ausência de indícios mínimos
de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, vez que
transcorridos mais de 8 (oito) anos entre a presente data e a data 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.

473. Processo: 1.28.000.001184/2015-83 Voto: 6176/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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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  9089437-E,
encaminhado pelo IBAMA, exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença,
permissão ou registro 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.

474. Processo: 1.30.019.000005/2007-23 Voto: 6211/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
e  sonegação  fiscal  (Lei  nº  8.137/90).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências. 1) Apropriação indébita previdenciária. A despeito da decisão de arquivamento ter se
baseado no reconhecimento da decadência dos créditos previdenciários pela Receita Federal,
tem-se que o crime do art. 168-A tem natureza formal, não exigindo para sua consumação um
resultado  naturalístico.  O  tipo  penal  aperfeiçoa-se,  em tese,  no  momento  em que  nasce  ao
empregador a obrigação jurídica de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de
desconto previdenciário. Nesse caso, conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -
descontar  e  deixar  de recolher.  A discussão administrativa  sobre o valor,  portanto,  é  de todo
irrelevante sob tal aspecto. (STF, HC 93874, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 23/4/08). Contudo, as
condutas foram perpetradas nos períodos de 01/1997 a 12/1998. Pena máxima cominada de 5
anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art.  107-IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109-III) já que decorridos mais de 12 anos da data dos fatos. Homologação de
arquivamento.  2)  Suposta  sonegação  fiscal.  Débitos  tributários  que  foram  confessados  pelo
próprio contribuinte e homologados pelo fisco. Inexistência de notícia/vestígio de fraude aptos a
configurar as figuras típicas previstas na Lei 8.137/90. Mero inadimplemento fiscal, cobrado pela
via administrativa própria. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

475. Processo: 1.33.000.000361/2015-44 Voto: 6208/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Noticia de fato. Representação para fins penais encaminhada pela Receita Federal demonstrando
a suposta prática do crime de descaminho. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV).
Tributos iludidos no valor de R$ 189,77, que se enquadra no patamar previsto fixado no art. 20,
caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância.  Encomenda  apreendida  pelos  Correios,  com  dados  insuficientes  para  a
identificação  do  autor,  como nome e  endereço  incompleto.  Oficiada,  a  Receita  informou  não
possuir  informações mínimas que permitam individualizar  o  autuado.  Diante  da fragilidade de
informações,  não  foi  possível  elucidar  quem  seria  o  autor  do  crime.  Ausência  de  autoria.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

476. Processo: 1.33.000.002478/2015-62 Voto: 6235/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de televisor pertencente à moradia estudantil
da Universidade Federal de Santa Catarina  UFSC. Prejuízo financeiro que foi estimado em R$
940,51 (novecentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências efetuadas pela Polícia Federal. Ausência de instauração de
sindicância no âmbito administrativo. Inexistência de imagens de câmeras de segurança, devido a
problemas  de  cabeamento  do  circuito  elétrico.  Oitiva  dos  08  (oito)  moradores  do  local,  que
informaram  receber  visitas  eventuais.  Ausência  de  elementos  mínimos  da  autoria  delitiva  e
inexistência de linha investigativa capaz de esclarecê-la. 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.

477. Processo: 1.34.016.000132/2015-13 Voto: 6273/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta prática de sedução de aluna maior de idade atribuída a
professor da Universidade Federal de São Carlos  UFSCAR, o qual teria, também, induzido-a a
desrespeitar os pais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia vaga e
indefinida.  Notificação  do representante para esclarecer  os  fatos  (indicar  a  conduta de forma
detalhada, o nome da aluna, o curso frequentado etc.) e agregar aos autos eventual prova do
crime. Decurso do prazo para resposta que, no entanto, transcorreu in albis. Ausência de indícios
mínimos  da  materialidade  delitiva  e  inexistência  de  linha  investigativa  capaz de  esclarecê-la.
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.

478. Processo: 1.35.000.000609/2015-01 Voto: 6173/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato oriundo de diversas representações dando conta da existência de site direcionado
à  pesquisa  de  CPF,  divulgando  dados  pessoais  sem qualquer  autorização  de  seus  titulares.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de noticia de fato que tem por objeto a
apuração dos mesmos fatos. 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
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Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

479. Processo: 1.35.000.001001/2015-95 Voto: 6156/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de extração irregular de minérios (Lei nº 9.605/98, art. 55). Auto de
Infração n° 9075489 -E,  encaminhado pelo IBAMA em virtude de empresa particular executar
extração irregular de mineral (pedra) em 2,88 hectares, sem a devida autorização dos órgãos
ambientais  competentes,  no  município  de  Itabaiana/SE.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,
artigo 62, inciso IV). Existência de requisição de instauração de inquérito policial 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. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

480. Processo: JF-RJ-2015.51.01.000062-9-PIMPCR Voto: 5814/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  FRAUDE.
ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART.
62, IV, DA LC Nº 75/93. REVISÃO (LC N. 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto delito de fraude, em razão de cancelamento
de cartão de débito e movimentações bancárias sem autorização da denunciante. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito pela ausência de elementos probatórios
suficientes para que se chegue à autoria do delito,  tendo em vista que a noticiante não teria
disposto  de  informações  que  pudessem  auxiliar  nas  investigações.  3.  Necessidade  do
prosseguimento do Procedimento Investigatório Criminal para a apuração da autoria delitiva 4.
Evidência da existência de fraude. 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. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

481. Processo: DPF/TO-00617/2013-INQ Voto: 2945/2015 Origem: GABPRM1-WJMJ - 
WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  APRESENTAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  FALSAS  AO  SISTEMA DOF.
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REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA
DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  conduta  do  investigado  que  teria
apresentado  informações  falsas  ao  sistema  oficial  de  controle  de  produtos  e  subprodutos
florestais DOF. 2. Promoção de declínio, ao argumento de que ausente interesse federal. 3. O
Documento de Origem Florestal  (DOF)  constitui-se em licença  obrigatória  para  o  controle  do
transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as
informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico
denominado Sistema DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído
pelo Ministério do Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é
gerido  por  esta  autarquia  federal.  4.  A inserção  fraudulenta  de  informações no  sistema DOF
viabiliza a movimentação interestadual e/ou internacional de produto florestal ilícito, dificultando a
ação fiscalizatória do Poder Público em qualquer nível federativo, a depender da situação. Por
essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do sistema DOF. 5. É nítida a
competência da Justiça Federal, uma vez que a infração penal é praticada em detrimento de bens
e interesse da União e, ainda, em prejuízo do IBAMA, que é autarquia federal, incidindo ao caso a
norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 6. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

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

482. Processo: JF/MG-0064250-98.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 4681/2015 Origem: GABPR6-IHC - ISABELA 
DE HOLANDA CAVALCANTI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO EM DATA ANTERIOR A MAIO DE 2010. POSSÍVEL CRIME
DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
COM BASE NA NÃO LOCALIZAÇÃO DO SUPOSTO AUTOR. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62,
IV).  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  OS  FATOS.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado para apuração da prática
do  crime  de  estelionato,  consistente  no  saque  indevido  de  34  (trinta  e  quatro)  parcelas  de
benefício  previdenciário  após o  óbito  do titular,  ocorrido em 14/11/2003.  2.  A Procuradora  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  ao  argumento  de  que  as  diversas  diligências
empreendidas  pela  autoridade  policial  não  lograram  êxito  na  localização  do  suposto  autor.
Ressaltou,  ainda,  a  orientação  da  2ª  CCR  expressa  no  Of.  Circ.  Nº  15/2015,  acerca  do
saneamento de feitos anteriores a maio de 2010. 3. Haja vista o recente recadastramento nacional
realizado pela Justiça Eleitoral,  verifica-se a necessidade de realização de diligências aptas à
localização do suposto autor do delito, por esta via. 4. Por força dos princípios da obrigatoriedade
da ação penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento das diligências
capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas,
se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma
segura,  o arquivamento do processo. 5.  Não homologação do arquivamento e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

483. Processo: JF-RJ-0023174-78.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 5735/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28).  CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
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PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a
apreensão  de  26  sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  L),  oriundas  da  Grã-Bretanha,
supostamente importadas por pessoa residente no Rio de Janeiro/RJ. 2. O interrogado confessou
que realizou a importação da substância por meio de internet afim de uso pessoal por meio de
pagamento.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  Inquérito
Policial,  sustentando  a  atipicidade  da  conduta,  vez  que  a  ínfima  quantidade  de  sementes
apreendidas evidencia a finalidade de utilizá-las para consumo próprio. 4. Depreende-se que a
conduta do investigado ajusta-se,  em princípio,  ao previsto  no art.  33,  § 1º,  inc.  I,  da Lei  nº
11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda
que  para  consumo  próprio,  o  que  afasta,  assim,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  5.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade lesiva e de tipicidade formal,  sendo inaplicável  o princípio  da insignificância e,
portanto,  inadequado  o  arquivamento  do  feito.  6.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro Membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

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

484. Processo: 1.00.000.002945/2015-03 Voto: 2151/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO
MPF ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP.  IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1.  O Procurador da
República  oficiante  ofereceu  denúncia  conferindo  aos  fatos  a  capitulação  jurídica  do  crime
previsto no art. 183 da Lei 9.472/97, pela exploração clandestina de serviço de telecomunicações
(utilização de rádio transceptor veicular), sem as devidas licenças/autorizações. 2. O Juiz Federal
conferiu  nova  capitulação  jurídica  aos  fatos  narrados,  enquadrando-os  no  art.  70  da  Lei  nº
4.117/62, por não visualizar habitualidade na conduta. 3. O membro do MPF, quando oferece a
denúncia,  no  gozo  de  sua  prerrogativa  da  independência  funcional,  esgota  a  atividade  do
Ministério Público, no que tange à propositura da ação penal, em observância ao princípio da
obrigatoriedade  da  ação  penal.  4.  Ausente  qualquer  hipótese  de  arquivamento  explícito  ou
implícito, à 2ª CCR/MPF, portanto, não é dado o poder de rever o conteúdo dessa manifestação e
tampouco a incumbência de ser o revisor desse juízo de pertinência. 5. Não conhecimento.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

485. Processo: 1.22.009.000190/2015-57 Voto: 5830/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  Notícia  que  o  diretor
administrativo  e  financeiro  de determinada Associação incluiu  indevidamente o nome de uma
pessoa como membro da diretoria. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). No caso,
ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  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
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Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

486. Processo: 1.29.001.000105/2015-70 Voto: 5404/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Suposto crime de falsa identidade (art. 307,
CP). Representação particular informando sobre a utilização indevida de seu perfil em sala de
bate papo, na internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Lesão a interesses 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

487. Processo: 1.30.007.000140/2015-18 Voto: 5707/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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). Auto de Infração lavrado pelo IBAMA. Apreensão de 38,035m³
de madeira. Produto em desacordo com a Guia Florestal emitida 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  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, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencida  a Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Participou  da votação  o Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.

Homologação de Arquivamento

488. Processo: JF-BA-0036628-65.2010.4.01.3300-
INQ

Voto: 5832/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO 
DA BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  Art.  299)  e  contra  a  ordem
tributária (Lei 8.137/90, art. 1º). Inserção de sócios 'laranjas' no quadro social de empresa com
falsificação de assinaturas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Último registro da
alteração contratual falsa ocorrida em 08/03/2005. Pena máxima prevista para o crime de três
anos por se tratar de documento particular. Ocorrência da prescrição (CP, art. 107, IV c/c art. 109,
IV).  Ausência  de comprovação de suposta sonegação fiscal.  Existências apenas de infrações
fiscais-administrativas ao SIMPLES. Homologação do arquivamento.

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

489. Processo: 1.18.000.001182/2015-31 Voto: 5736/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
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DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Informação enviada pela 14ª Vara do Trabalho de Goiânia de que a decisão
judicial foi cumprida, embora tardiamente. Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

490. Processo: 1.23.000.001502/2015-92 Voto: 5214/2015 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).  Não  apresentação  de  relatórios  ou
informações ambientais no prazo legal à autoridade competente (Decreto nº 6.514/08, art. 81).
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. Homologação
do arquivamento.

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

491. Processo: 1.23.002.000024/2015-83 Voto: 5831/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícias de irregularidades nos recebimentos de diversos
benefícios  previdenciários  após  os  óbitos  dos  respectivos  titulares.  Dentre  os  procedimentos
apurados,  cinco  tiveram  saques  de  até  três  parcelas  irregulares,  aplicando-se  ao  caso  a
Orientação nº 4, da 2ª CCR, que permite o arquivamento dos autos quando não houver prova do
dolo no saque de até 3 (três) benefícios previdenciários. Em dez dos procedimentos, os fatos
ocorreram anteriormente a data de 19/05/2003, estando, portanto, abrangidos pela prescrição (CP,
art.  107,  IV  c/c  art.  109,  III).  O  único  caso  em que o  saque indevido  pós  óbito  ocorreu  em
28/11/2006, no valor total de R$ 15.314,00, foi determinado o envio de cópias dos autos à DPF
para instauração de IPL, para investigação acerca da autoria do delito. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

492. Processo: 1.26.000.001631/2015-79 Voto: 5430/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação de Procuradora da República que noticia possível crime de injúria
(CP, art.  140) praticado por meio de rede social,  em cuja mensagem há sugestão da falta de
isenção do Ministério Público, relacionada a foto de servidora do MPF que concorrera ao cargo de
Senadora  da  República,  e  a  foto  do  Cais  José  Estelita,  sendo  que,  em  relação  a  este,  foi
promovida uma Ação Civil Pública na qual a representante teria atuado. Revisão de arquivamento
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(LC 75/93, art. 62, IV). Os funcionários públicos exercem funções de interesse público, não se
podendo  negar  o  direito  de  críticas  da  população  ao  trabalho  desempenhado.  'As  críticas,
inclusive, devem ser vistas como contribuição ao aprimoramento do serviço público, algo salutar,
já  que,  através  delas,  se  fomenta  o  diálogo  com a  população'.  O  delito  de  injúria,  além de
constituído pelo dolo, exige a finalidade de menosprezar, o ânimo de injuriar (animus injuriandi), o
que  não  se  verifica  no  caso  em  tela.  Atipicidade  penal  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

 
      Por estar conforme, eu,                                         (Daniele Flávia Oliveira, Assessora Administrativa da 2ª
Câmara), lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada pelo  Coordenador e pelos membros
presentes que desejarem.

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2ª Titular

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

1º Suplente

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE
CARVALHO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
2º Suplente

BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Suplente
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