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

ATA DA SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
DE OUTUBRO DE 2015

  Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 o 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-BRI-0012541-39.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 6875/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE DESCAMINHO
(CP,  ART.  334).  ATRIBUIÇÃO  DO  MPF  DO  LOCAL  DA  SEDE  DA  EMPRESA  E
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a
prática  do  crime  de  descaminho,  tipificado  no  art.  334  do  Código  Penal,  atribuído  aos
representantes legais da empresa sediada em Barueri/SP. Tributos não recolhidos estimados em
valor abaixo do previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002. 2. O il. Procurador da República
oficiante  requereu  o  declínio  de  competência  para  o  local  da  apreensão  da  mercadoria,  ou,
subsidiariamente,  o  arquivamento  dos  autos,  com  base  na  aplicação  do  princípio  da
insignificância, tendo em vista que o valor das mercadorias apreendidas é de R$ 4.000,00 e R$
1.600,00,  o  que,  certamente,  enseja  um  valor  de  tributos  iludidos  abaixo  dos  parâmetro
jurisprudencial de R$ 20.000,00. 3. Discordância da MMª Juíza Federal. Remessa dos autos à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/1993. 4. O último momento consumativo do suposto delito teria
ocorrido com a venda da mercadoria,  e não com a aquisição delas.  E,  nesse caso,  a venda
ocorreu a partir  de anúncio na rede mundial  de computadores,  feito por empresa sediada no
município de Barueri/SP. 5. A súmula 151 do STJ, cuja aplicação deve ser feita em conjunto com
os arts. 69 e 70 do CPP, visa definir o juízo competente quando a controvérsia abrange dois juízos
igualmente dotados desse atributo. Regula, essencialmente, situações que envolvem o juízo do
local de internalização da mercadoria no país e o do local de apreensão dos bens. 6. No caso dos
autos, a apreensão ocorreu em local diverso do local de internalização e de venda da mercadoria.
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E mais: a partir dos elementos coligidos ao inquérito, tem-se que a apreensão ocorreu quando o
suposto crime já estaria consumado. Sendo assim, não se vislumbra hipótese de aplicação da
referida súmula, mas sim das regras do CPP anteriormente invocadas. 7. Atribuição do membro
do  MPF  oficiante  perante  o  juízo  onde  está  sediada  a  empresa,  ou  seja,  a  Subseção  de
Barueri/SP.  8.  Notícia  da  reiteração  na  prática  do  delito  de  descaminho  pelo  investigado.  O
princípio da insignificância no crime de descaminho é afastado quando comprova-se a contumácia
na prática delitiva. Precedentes STF: HC 118686/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 19/11/2013) e STJ:
AgRg no REsp 1300651/PR, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP),
Sexta Turma, DJe 03/11/2014; AgRg no AREsp 565.934/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 13/10/2014; AgRg no REsp 1346119/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe 11/06/2014; AgRg no REsp 1437999/SC, Rel.  Min.  Marco Aurélio Bellizze,  Quinta
Turma, DJe 02/06/2014. 9. Aplicação do Enunciado nº 49 da 2ª CCR. 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 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.

002. Processo: JF-GO-0006288-47.2015.4.01.3500-
PETCRI

Voto: 6690/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: PETIÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  DESACATO  (CP,  ART.  331).  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO DO MPF.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Petição Criminal. Suposto crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal. Eleitor que
no dia 05/10/2014 (1° turno de eleição), teria desacatado os funcionários componentes da mesa
receptora de votos. 2. O il. Procurador da República oficiante manifestou-se pela existência de
conexão entre os crimes de desacato (CP, art. 331) e de desordem eleitoral (Código Eleitoral, art.
296) de competência da Justiça Eleitoral. 3. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art.  62,  IV da LC nº 75/93.  4. Para a caracterização do crime de desordem eleitoral
(Código Eleitoral, art. 296) é necessário a presença do dolo específico, a vontade do agente de
causar desordem em prejuízo dos trabalhos eleitorais, inexistente no caso. 5. Neste contexto, em
que não se vislumbra a caracterização da conduta como crime de desordem eleitoral, tipificado no
art. 296 do Código Eleitoral, não há que se falar em conexão capaz de justificar a competência da
Justiça Eleitoral. 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 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.

003. Processo: PRM-CGT-3406.2012.000016-5-INQ Voto: 6622/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  (CP,  ART.  330).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.  EVENTUAL CRIME DE USO DE DOCUMENTO
IDEOLOGICAMENTE FALSO PERANTE ÓRGÃO MUNICIPAL (CP, ARTS. 299 E 304). DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO 33 - 2ª CCR). INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM SERVIÇO OU
INTERESSE DA UNIÃO. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL (LEI 9.605/98, ART. 48). DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  33  -  2ª  CCR).  LESÃO  PARCIAL A TERRENO  DE  MARINHA.
DESCABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO
330  DO  CPP E  DO  DECLÍNIO EM RELAÇÃO  AO DELITO DO  ARTIGO  299  DO CP.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO NO TOCANTE À INFRAÇÃO PENAL DO ARTIGO 48 DA LEI
9.605/98.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  supostos  crimes  de

2



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

desobediência (CP, art. 330), uso de documento ideologicamente falso (CP, art. 299 c/c art. 304) e
impedimento da regeneração de cobertura vegetal (Lei nº 9.605/98, art. 48). 2. A il. Procuradora
da República oficiante  promoveu o arquivamento em relação ao crime de desobediência  e o
declínio quanto ao delitos dos artigos 299 e 304 do CP e 48 da Lei nº 9.605/98 (fls. 386/387). 3.
Em relação ao crime de desobediência, o relatório de vistoria confirma que a ordem judicial de
paralisação e desfazimento das obras foi devidamente observado, o que afasta de plano qualquer
conduta típica. 4. A apresentação de plantas de projetos com alteração da área verde escriturada
perante órgão municipal afasta eventual prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico
da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, razão pela qual falece atribuição ao
Ministério Público Federal para atuar no caso. 5. No que se refere à infração penal do artigo 48 da
Lei  nº  9.605/98,  a  existência  de  elementos  informativos  de  impedimento  da  regeneração  de
cobertura vegetal em terreno de marinha, ainda que parcialmente, demonstra a lesão a bem e
interesse da União,  razão pela  qual  remanesce a atribuição do Ministério  Público Federal.  6.
Homologação do arquivamento quanto ao crime de desobediência e do declínio em relação ao
delito de uso de documento ideologicamente falso. Não homologação do declínio no tocante à
infração penal do artigo 48 da Lei nº 9.605/98 e designação de outro membro do Parquet Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

004. Processo: JF/CE-0004998-57.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 6910/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. 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$
6.634,67, sendo os tributos não recolhidos certamente abaixo desse valor, 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.

005. Processo: JF-RIB-0000614-85.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 6916/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/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 159 (cento e cinquenta e
nove) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto e
para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº
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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.

006. Processo: JFRJ/GON-0004467-
14.2014.4.02.5117-INQ

Voto: 6576/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO GONÇALO

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II), consistente na subtração de
objetos postais mediante escalada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Perícia
realizada não conseguiu identificar os investigados nem a placa do carro usado para empreender
a fuga. 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.

007. Processo: JF-SAN-0010415-87.2013.4.03.6104-
INQ

Voto: 6907/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS.  EXCEPCIONAL  INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
ARQUIVAMENTO. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país
¿ cigarros ¿ impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo
à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2.
No presente caso, entretanto, foram apreendidos apenas 21 (vinte e um) maços de cigarro de
origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta
investigada. 3. 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-0000438-63.2015.4.03.6181-
PIMP

Voto: 6663/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  LAVAGEM  DE
DINHEIRO E CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. CPP, ART. 28 C/C LC N.º 75/93, ART. 62, IV.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Procedimento  Investigatório  Criminal.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  ¿  RIF  encaminhado
pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras ¿ COAF. Investigados que, entre os anos de
2013 e 2014, embora tenham declarado renda mensal de R$ 2.000,00, teriam movimentado em
suas contas bancárias valores superiores a R$ 8.000.000,00. 2. Promoção de arquivamento: a)
ausência de indício da prática de crime da competência federal; b) não há evidência de crime
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antecedente à suposta ocorrência do branqueamento de capitais; e c) o COAF teria difundido as
mesmas informações para outras autoridades, e, portanto, não haveria prejuízo caso surgissem
novos elementos de materialidade delitiva. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à
2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 62, IV, da LC n.º 75/93. 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. Precedentes do STJ: AgRg no
AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; AgRg no Ag
1153477/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/05/2014. 5. No caso em exame
existem  fortes  indícios  de  crimes,  sobretudo  considerando  a  desproporcional  quantia
movimentada nas contas bancárias dos investigados. 6. Atento à vislumbrada existência de outras
peças investigatórias, em razão da noticiada difusão do RIF para o Ministério Público Estadual e
para a Polícia Federal, ressalto que a teor do Enunciado nº 57 da 2ª CCR, a existência de outro
procedimento  investigatório  com  idêntico  objeto  (princípio  do  ne  bis  in  idem)  deve  ser
devidamente  comprovada  nos  autos  arquivados  e  remanescentes.  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.

009. Processo: JF/SP-0001877-25.2015.4.03.6112-
APE

Voto: 6955/2015 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  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPORTAÇÃO  DE
SEMENTES  DE  MACONHA.  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA  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 importação de sementes de maconha (Cannabis sativa). 2. O il. Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com fundamento na atipicidade da conduta.
3. Discordância da Juíza Federal , por considerar típica a conduta narrada. 4. Remessa dos autos
à 2ª CCR, nos termos do art.  28 do CPP, c/c o art.  62, IV, da LC nº 75/93. 5. 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.  6.  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. 7. 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. 8. 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. 9. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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010. Processo: JF/SP-0006670-91.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6919/2015 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 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 202 (duzentos e dois)
maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto e para
fins comerciais, 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.

011. Processo: JF/SP-0011513-70.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6951/2015 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  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPORTAÇÃO  DE
SEMENTES  DE  MACONHA.  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA  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 importação de sementes de maconha (Cannabis sativa). 2. A il. Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com fundamento na atipicidade da conduta.
3. Discordância da Juíza Federal , por considerar típica a conduta narrada. 4. Remessa dos autos
à 2ª CCR, nos termos do art.  28 do CPP, c/c o art.  62, IV, da LC nº 75/93. 5. 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.  6.  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. 7. 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. 8. 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. 9. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

012. Processo: JF/SP-0013830-07.2014.4.03.6181- Voto: 6952/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
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INQ 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  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPORTAÇÃO  DE
SEMENTES  DE  MACONHA.  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA  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 importação de sementes de maconha (Cannabis sativa). 2. O il. Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com fundamento na atipicidade da conduta.
3. Discordância da Juíza Federal , por considerar típica a conduta narrada. 4. Remessa dos autos
à 2ª CCR, nos termos do art.  28 do CPP, c/c o art.  62, IV, da LC nº 75/93. 5. 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.  6.  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. 7. 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. 8. 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. 9. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

013. Processo: JF/SP-0014398-57.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6953/2015 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  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPORTAÇÃO  DE
SEMENTES  DE  MACONHA.  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA  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 importação de sementes de maconha (Cannabis sativa). 2. O il. Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com fundamento na atipicidade da conduta.
3. Discordância da Juíza Federal , por considerar típica a conduta narrada. 4. Remessa dos autos
à 2ª CCR, nos termos do art.  28 do CPP, c/c o art.  62, IV, da LC nº 75/93. 5. 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.  6.  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
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teor do art. 33, § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06. 7. 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. 8. 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. 9. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

014. Processo: JF/SP-0014540-61.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6942/2015 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  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPORTAÇÃO  DE
SEMENTES  DE  MACONHA.  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA  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 importação de sementes de maconha (Cannabis sativa). 2. A il. Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com fundamento na atipicidade da conduta.
3. Discordância da Juíza Federal , por considerar típica a conduta narrada. 4. Remessa dos autos
à 2ª CCR, nos termos do art.  28 do CPP, c/c o art.  62, IV, da LC nº 75/93. 5. 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.  6.  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. 7. 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. 8. 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. 9. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

015. Processo: JF/SP-0014816-92.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6950/2015 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  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPORTAÇÃO  DE
SEMENTES  DE  MACONHA.  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA  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,
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tendo em vista a importação de sementes de maconha (Cannabis sativa). 2. A il. Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com fundamento na atipicidade da conduta.
3. Discordância do Juiz Federal , por considerar típica a conduta narrada. 4. Remessa dos autos à
2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP, c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. 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. 6.
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. 7. 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. 8. 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.  9.  Designação de outro  membro do Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

016. Processo: JF-SP-2009.61.81.003708-0-INQ Voto: 6670/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV DA LC Nº 75/93. CONTRABANDO
(CP,  ART.  334-A).  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA  PRESCRIÇÃO  VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar a prática de crime de contrabando, tipificado no art. 334-A do CP, ocorrido
em 20/02/2009, ocasião em que foram apreendidos com o investigado 615 maços de cigarros. 2.
O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  ausente  o
interesse na persecução penal  (interesse de agir),  com fundamento na prescrição virtual  (em
perspectiva). 3. O MM. Juiz Federal discordou do arquivamento, tendo em vista que a aplicação
da prescrição  pela  pena em perspectiva  carece  de  fundamentação  legal.  4.  Os  autos  foram
remetidos à 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV da LC nº 75/93. 5. Esta
Câmara de Coordenação e Revisão já consolidou o entendimento no sentido de ser ¿inadmissível
o  reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção  de  inocência¿  (Enunciado  nº  28,  464ª  Sessão,  de  15/04/2009).  6.  Entendimento
sedimentado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  ao  editar  a  Súmula  nº  438,  publicada  em
13/05/2010, in verbis:  É inadmissível  a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,  independentemente  da  existência  ou  sorte  do
processo penal.  7.  Tendo em vista que o prazo prescricional  da pena máxima abstratamente
cominada  ao  crime  em questão  ainda  não  foi  atingido,  injustificável  é  o  arquivamento  neste
momento. 8. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução
penal.

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

NÃO PADRÃO

017. Processo: 1.00.000.007742/2015-03 Voto: 6714/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MORTE DE CRIANÇA DEPOIS DE ATENDIMENTO POR
MÉDICOS MILITARES EM HOSPITAL MILITAR. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Trata-se  de  procedimento  administrativo  decorrente  da  instauração  de  processos-crime  para
apuração do óbito de um civil, após este ter recebido atendimento de dois médicos militares em
hospital militar. 2. A 3ª Seção do STJ, ao apreciar o CC nº 130.779/RS suscitado no curso desses
processos, reconheceu a existência de indícios de homicídio doloso, razão pela qual declarou
competente o Juízo Federal de Santa Maria/RS. 3. Encaminhados os autos ao Ministério Público
Federal,  a il.  Procuradora da República oficiante, considerando inexistir dolo dos investigados,
manifestou-se pelo declínio de competência ao Juízo da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar de Santa Maria/RS. 4. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF,
nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 5. Conforme o parágrafo único
do artigo 9º do CPM, compete ao Juízo Federal processar e julgar crime doloso contra a vida
praticado por militar contra civil.  6. Ademais, no caso em exame, há decisão da 3ª Seção do
Superior Tribunal de Justiça ¿ STJ, proferida no CC nº 130.779/RS que reconheceu a existência
de indícios de homicídio doloso, razão pela qual declarou competente o Juízo Federal de Santa
Maria/RS.  7.  Designação de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

018. Processo: JF-FRA-0000601-53.2015.4.03.6113-
APN

Voto: 6918/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 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  61  (sessenta  e  um)
maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto e para
fins comerciais, 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.

019. Processo: JF/SP-INQ-0013328-
68.2014.4.03.6181

Voto: 6949/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

10



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  IMPORTAÇÃO  DE
SEMENTES  DE  MACONHA.  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA  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 importação de sementes de maconha (Cannabis sativa). 2. A il. Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com fundamento na atipicidade da conduta.
3. Discordância do Juiz Federal , por considerar típica a conduta narrada. 4. Remessa dos autos à
2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP, c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. 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. 6.
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. 7. 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. 8. 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.  9.  Designação de outro  membro do Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

020. Processo: JF-SVT-0010353-47.2013.4.03.6104-
INQ

Voto: 6912/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 41ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
VICENTE/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 129 (cento e vinte nove)
maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto e para
fins comerciais, 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.

021. Processo: 1.00.000.015500/2015-85 Voto: 6874/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, art. 168, § 1°, III).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL (CPP, ART. 28 C/C LC
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Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de apropriação
indébita  (CP,  art.  168,  §  1°,  III),  atribuído  aos  representantes  legais  de  construtora,  por
irregularidades na construção de unidades habitacionais em projetos de assentamento, realizados
com recursos oriundos do  Instituto  Nacional  de  Colonização e Reforma Agrária  ¿  INCRA. 2.
Promoção de arquivamento parcial  fundada na ausência de indícios da materialidade delitiva.
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após
esgotadas  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos  autos.  4.  Existência  de  Relatório  de  Fiscalização  a  cargo  do  INCRA atestando  várias
irregularidades formais e materiais quanto à formalização e cumprimento do contrato de prestação
de serviços relacionado às obras investigadas, além de atestar a não conclusão do seu objeto e,
principalmente,  o fato de que alguns pedreiros contratados pela construtora estariam exigindo
pagamento  aos  assentados  para  concluir  obras  nos  respectivos  lotes,  mesmo  elas  estando
inseridas no orçamento da contratada. 5. Por força dos princípios da obrigatoriedade da ação
penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento das diligências capazes de
esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem
elementos suficientes para deflagrar  a ação penal  ou se deve promover,  de forma segura,  o
arquivamento do processo. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; AgRg no Ag 1153477/PI, Rel. Min. Rogério Schietti
Cruz,  Sexta  Turma,  DJe  15/05/2014.  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.

022. Processo: 1.23.000.001798/2015-41 Voto: 6837/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO CP).
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de fato  instaurada para apurar  a
prática do crime tipificado no art. 171 §3º do Código Penal, diante da constatação do recebimento
indevido  de  benefício  previdenciário,  após  a  morte  do  titular.  2.  Promoção  de  arquivamento
fundada no princípio  da insignificância.  3.  Nos termos da Orientação nº  04,  a  2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão admite ¿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¿. 4. A 2ª Câmara 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. 5. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 
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Homologação do Declínio de atribuição

023. Processo: DPF/GVS/MG-00777/2013-INQ Voto: 6631/2015 Origem: GABPRM1-BCM - BRUNO 
COSTA MAGALHAES

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de perigo de desastre ferroviário (CP, art. 260, IV), consistente na
danificação  de  uma  cordoalha  do  detector  de  descarrilhamento  da  ferrovia  Vitória-Minas  por
integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e de outros movimentos
sociais. Revisão de declínio (Enunciado n.º 33). Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes STJ:
CC 45.652/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Terceira Seção, julgado em 22/09/2004, DJ 24/11/2004, p.
227; RHC 50.054/SP, Rel.  Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14/11/2014. Homologação de
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

024. Processo: 1.00.000.002393/2015-25 Voto: 6651/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Suposto crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Os crimes contra crianças e adolescentes estão previstos
como objeto de repressão em tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Contudo, no caso
dos autos, não se reconhece a competência da Justiça Federal com base no art. 109, inc. V, da
CF, pois não há indícios de transnacionalidade. Registre-se que a competência federal fundada
neste dispositivo constitucional requer não só a previsão de repressão em tratado internacional,
mas  também  a  ocorrência  de  transnacionalidade  da  conduta.  Precedentes  do  STJ:  CC
103.011/PR, Rel.  Min. Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 22/03/2013; CC 121.215/PR,
Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJe
01/02/2013. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

025. Processo: 1.10.000.000199/2015-69 Voto: 6685/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta sonegação de ITBI (Lei 8.137/90, artigo 2º, I), consistente na venda de
área extensa (1.590 hectares) por valor irrisório (R$ 15.000,00), no ano de 2010. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A alienação onerosa de imóvel por valor vil refoge amiúde
às práticas ordinariamente realizadas nos contratos imobiliários.  Não obstante a existência de
fortes indícios de crime, não há nos autos elementos que apontem para a sonegação de tributos
federais ou de qualquer outra conduta lesiva à União ou a qualquer de suas entidades. Possível
crime contra  a  Fazenda Pública Estadual.  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.  Recebimento do
arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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026. Processo: 1.14.004.000149/2015-01 Voto: 6634/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de ameaça (CP, art. 147) e de constrangimento ilegal (CP, art.
146)  cometidos  por  professora  de  escola  pública  estadual  contra  particular,  consistente  em
ofensas verbais contra alunos e na exigência de que estes participassem de programa federal,
sob pena de reprovação escolar. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

027. Processo: 1.15.000.003353/2014-97 Voto: 6693/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Procedimento Preparatório. 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 do direito de herança. Consta dos autos que a representação do
advogado no processo 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.

028. Processo: 1.17.000.001508/2015-67 Voto: 6635/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa de estelionato entre particulares (CP, art. 171 c/c art. 14, II),
consistente em ligação telefônica realizada pelo noticiado, o qual informou à noticiante que a sua
genitora seria beneficiária de verbas atrasadas do Plano Verão em processo judicial no Juizado
Especial de Brasília. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). A tentativa se
adstringiu 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.

029. Processo: 1.17.001.000271/2014-14 Voto: 6691/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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.

030. Processo: 1.27.000.002255/2013-31 Voto: 6630/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de 2 (dois) incêndios em uma escola localizada na zona rural
do município de Palmeirais/PI (art. 250, §1º, II, do CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ª
CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas entidades, uma vez que os bens adquiridos com recursos federais foram incorporados ao
patrimônio 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.

031. Processo: 1.28.000.001563/2015-73 Voto: 6664/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Peças de Informação. Crime contra a economia popular. Usura pecuniária (Lei nº 1.521/51, art. 4º)
em tese cometida por particulares (agiotas). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
¿  2ª  Câmara).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. STF Súmula nº 498: Compete a justiça dos
estados,  em ambas as instâncias,  o processo e o julgamento dos crimes contra  a economia
popular. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

032. Processo: 1.29.000.000965/2015-13 Voto: 6687/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de esbulho possessório de imóvel de particulares (CP. Art. 161,
§1º,  II).  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  ¿  2ª  CCR).  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.
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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.

033. Processo: 1.29.001.000023/2015-25 Voto: 6632/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto qualificado mediante emprego de fraude (CP, art. 155, §4º, II).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Compras efetuadas mediante uso
do cartão magnético com senha pelo filho do correntista da Caixa Econômica Federal. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedente: CC 201001666670, Marco Aurélio Bellizze, STJ - Terceira Seção,
DJE 06/03/2014. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

034. Processo: 1.30.001.001433/2015-72 Voto: 6683/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL (CP,  ART.  299).  MODIFICAÇÃO
INDEVIDA DO CÓDIGO DO CNAE. 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  DE  ATRIBUIÇÕES.  1.
Notícia de Fato. Possível modificação indevida do código do CNAE (Classificação Nacional de
Atividade Econômica) de empresa privada, conduta que, em tese, caracteriza o crime de falsidade
ideológica (CP, art. 299). 2. Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, para o exercício de sua função revisional,  nos termos do
Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF. 3. Ausência de ¿qualquer informação acerca de participação da
mencionada empresa em certames licitatórios conduzidos por entes federais situados no Estado
do Rio de Janeiro, nem mesmo do recebimento de verbas federais, pela mesma; tampouco consta
notícia  de  débitos  com a  Receita  Federal¿,  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. 4. A suposta alteração indevida do código do
CNAE (Classificação Nacional de Atividade Econômica) da empresa do representante, por si só,
não  é  suficiente  para  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal  e,  consequentemente,  a
atribuição do Ministério Público Federal,  porquanto que "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). 5. Por último, atento ao fato de que é devido o registro da alteração do código do
CNAE na Junta Comercial, observo que estas 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. 6. 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.  7.  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).  8.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
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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.

035. Processo: 1.30.001.004761/2014-40 Voto: 6694/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de violência doméstica e familiar, consistente em lesão corporal
praticada entre particulares (CP, art. 129, § 9º). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n°
32  -  2a  CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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: 1.30.002.000377/2014-68 Voto: 6695/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Homicídio supostamente praticado por ex-governador de Estado (CP, art. 121).
Declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Perda superveniente do foro por prerrogativa
de foro. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

037. Processo: 1.30.005.000167/2015-21 Voto: 6729/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168, § 1º, III). Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Valores  resultantes  de  ação  judicial  recebido  por
advogado sem o devido repasse para seu cliente. 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.

038. Processo: 1.33.000.002110/2015-02 Voto: 6521/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). Sociedade empresária teria dissimulado a origem ilícita
de capitais ao promover transações financeiras de recursos oriundos de receptação. Conforme
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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).  Inexistência  de elementos que denotem ofensa 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 penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

039. Processo: 1.33.009.000059/2015-14 Voto: 6920/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

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

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

040. Processo: 1.34.001.000785/2015-61 Voto: 6688/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98), consistente na movimentação de
recursos ilícitos por suposto líder de organização criminosa. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). 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).  Inexistência  de  elementos  que
denotem ofensa 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 penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

041. Processo: 1.34.001.006639/2015-40 Voto: 6849/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, vencida a Dra. Raquel Elias Dodge. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

Não Provimento do recurso

042. Processo: JF/JFA-0000390-86.2016.4.01.3801-
INQ

Voto: 6846/2015 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/JUIZ DE FORA

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

Ementa: RECURSO EM CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MANUTENÇÃO DA DELIBERAÇÃO
DA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-
GERAL  DA  REPÚBLICA,  COMPETENTE  PARA  DECIDIR,  EM  GRAU  DE  RECURSO,  OS
CONFLITOS  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  ÓRGÃOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.
APLICAÇÃO DO  ART.  49,  VIII,  DA LEI  COMPLEMENTAR Nº  75/93.  1.  Conflito  negativo  de
atribuições instaurado entre membros da PR/MG e da PR/SP, nos autos do inquérito policial em
que se apura a suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). 2. Autos
encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, na forma do art. 62, VII, da LC nº
75/93, que, por sua vez, na 621ª Sessão de Revisão, à unanimidade, deliberou pela atribuição do
il.  Procurador da República oficiante na PR/MG, por aplicação da regra prevista no art. 70 do
Código de Processo Penal, considerando consumada a infração material no local em que houve a
constituição definitiva do crédito tributário. 3. Cientificado, o il. Procurador da República designado
interpôs recurso. 4. Manutenção da deliberação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão por
seus  próprios  fundamentos.  5.  Remessa  dos  autos  ao  Procurador-Geral  da  República,
competente  para  decidir,  em  grau  de  recurso,  os  conflitos  de  atribuições  entre  órgãos  do
Ministério Público Federal, nos termos do art. 49, VIII, da Lei Complementar nº 75/93.

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

Homologação de Arquivamento

043. Processo: DPF/CZS-00059/2015-IPL Voto: 6629/2015 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330),  consistente  na  recusa  de
resposta  por  servidor  público  da  prefeitura  de  Tarauacá/AC  aos  ofícios  encaminhados  pelo
Ministério  Público  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Documentos
coligidos  aos  autos  revelam que  a  repartição  pública  em que  o  acusado  trabalha  apresenta
dificuldades no sistema de protocolo e de localização de documentos. Existência de indícios de
que os ofícios foram extraviados devido à ineficiência administrativa do órgão público. 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
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Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

044. Processo: JF/CE-0010385-53.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 6533/2015 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Supostos  crimes  de  ameaça  (CP,  art.  147)  e  de  desacato  (CP,  art.  331)
cometidos  por  advogado  contra  diretora  e  reitor  de  instituição  federal  no  exercício  de  suas
funções.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Constitui  fato  atípico  a  mera
advertência do advogado quanto a eventual abertura de processo administrativo disciplinar por
improbidade  administrativa,  sem  prejuízo  de  possível  ordem  de  prisão  pelo  delito  de
desobediência  ou prevaricação,  em caso de descumprimento reiterado de decisão judicial  de
concessão de parcelas remuneratórias  a  servidor  público.  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.

045. Processo: JF/CZS-0002352-56.2015.4.01.3001-
IPL

Voto: 6574/2015 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  transmissão,  divulgação  e  publicação  de  foto  de  adolescente  em
situação de nudez em rede social  (Lei 8.069/90, art.  241-A). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Peritos não conseguiram identificar o agente nem a foto, pois a página da rede
social foi apagada no dia seguinte ao da sua criação. Restaram igualmente infrutíferas as buscas
para  recuperação  dos  arquivos  no  aparelho  celular  da  vítima,  uma  vez  que  este  já  estava
danificado.  Impossibilidade  de  colher  a  foto  da  adolescente.  Ausência  de  justa  causa.
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: JF-JAU-0000149-31.2015.4.03.6117-
INQ

Voto: 6911/2015 Origem: SJUR/PRM-SP - SETOR 
JURIDICO DA PRM/JAU

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS.  EXCEPCIONAL  INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
ARQUIVAMENTO. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país
¿ cigarros ¿ impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo
à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2.
No presente caso, entretanto, foram apreendidos apenas 17 (dezessete) maços de cigarro de
origem estrangeira, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta
investigada. 3. 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.

047. Processo: JF/SINOP-0000386-
95.2015.4.01.3603-INQ

Voto: 6728/2015 Origem: GABPC - GUSTAVO 
NOGAMI
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. POSSÍVEIS CRIMES DE
OMISSÃO  DO  REGISTRO  EM  CTPS  (CP,  ART.  297,  §  4º)  E  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CP, 337-A). ATRIBUIÇÃO DO MPF. ENUNCIADO 27 DA
2ª  CÂMARA.  APLICAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA  INSIGNIFICÂNCIA  E  DA  CONSUNÇÃO.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática
dos crimes de omissão de dados do vínculo empregatício em CTPS (CP, art. 297, § 4º) e de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 2. Procuradora oficiante. Promoção de
arquivamento: 1) crime tipificado no art. 337-A, pela aplicação do princípio da insignificância tendo
em vista que o valor do tributo devido é de R$ 300,68; 2) a omissão do registro em CTPS (CP, art.
297,  §  4º),  atipicidade  e  aplicação  do  princípio  da  consunção.  Promoção  de  declínio:  crime
tipificado no art.  297,  § 4º  do Código Penal,  caso fosse considerado conduta típica,  seria da
competência da Justiça Estadual, sendo necessário o declínio de competência. 3. Juiz Federal.
Arquivamento em relação ao crime de sonegação da contribuição previdenciária (CP, art. 337-A).
Crime do art. 297, § 4º do Código Penal: prosseguimento. 4. Remessa dos autos à 2ª CCR para o
exercício de sua função revisional, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5.
Homologação  judicial  do  arquivamento  no  tocante  ao  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A), aplicando-se ao caso o princípio penal da insignificância, uma vez
que o  valor  total  do tributo  devido  é  de  R$ 300,68,  seguindo  a jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores. Nada a prover. 6. Enunciado nº 27 da 2ª Câmara: atribuição do Ministério Público
Federal para a realização da persecução penal nos casos dos delitos previstos no art. 297, §§ 3º e
4º, do Código Penal. 7. Absorção do crime do art. 297, § 4º pelo crime do art. 337-A, ambos do
Código Penal, já que a referida omissão na CTPS foi praticada como meio para a consumação da
sonegação  de  contribuição  previdenciária.  Posição  que  se  encontra  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.  Em  caso  análogo,  o  Conselho
Institucional do MPF, reformando decisão proferida pela 2ª CCR, entendeu pela absorção do crime
previsto  no  art.  297,  §  4º,  do  Código  Penal  pelo  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). 9. Integral homologação do arquivamento.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento,  vencida a  Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou da votação o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.

048. Processo: 1.02.002.000004/2014-51 Voto: 6481/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para obtenção de cópias dos autos judiciais em
decorrência  de  solicitação  de  cooperação  internacional  formulada  por  autoridades  da  Suíça.
Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Objetivo atingido. Efetivo encaminhamento das cópias solicitadas. 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.

049. Processo: 1.20.000.000485/2015-88 Voto: 6646/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes contra o mercado de capitais (Lei nº 6.385/76, art. 27-E). Revisão de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). P Prestação irregular de serviços de administração de
carteira  de  valores  mobiliários.  Fato  ocorrido  em  data  anterior  a  março/2005.  Pena  máxima
cominada de 2 (dois) anos 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.

050. Processo: 1.20.000.000902/2015-92 Voto: 6520/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  do  crime  de
estelionato (art. 171, § 2º, I,  do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Notícia de alienação ilegal de lotes no Assentamento de PA Santa da Água Limpa, localizado no
município de São José do Rio Claro/MT. Vistoria realizada pelo INCRA não verificou qualquer
elemento  informativo  de  venda  irregular  de  lotes.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

051. Processo: 1.23.000.001799/2015-96 Voto: 6840/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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) 2 (dois) casos 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)  18  (dezoito)  casos  em  que  as  parcelas  de  benefício
previdenciário foram recebidas mediante a utilização de cartão magnético e os segurados não
possuíam procurador ou representante legal.  Ausência  de indícios de autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 3) Homologação do arquivamento.

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

052. Processo: 1.23.000.001862/2015-94 Voto: 6838/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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) 06 (seis) casos 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)  13  (treze)  casos  em  que  as  parcelas  de  benefício
previdenciário foram recebidas mediante a utilização de cartão magnético e os segurados não
possuíam procurador ou representante legal.  Ausência  de indícios de autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 3) Homologação do arquivamento.

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

053. Processo: 1.23.000.002026/2015-27 Voto: 6847/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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) 19 (dezenove) casos 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) 1 (um) caso em que o recebimento indevido é de
apenas 2 (duas) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. Evidente ausência de
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente
que são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do
benefício. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. 3) Homologação do arquivamento.

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

054. Processo: 1.24.002.000214/2014-82 Voto: 6655/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento  Preparatório.  Suposta  prática  de  sonegação  de  tributos  (Lei  8.137/90,  art.  1º),
consistente na sonegação de imposto de renda por  sociedade limitada que atua no ramo de
construção civil.  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.

055. Processo: 1.26.000.002876/2015-13 Voto: 6668/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

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

056. Processo: 1.27.000.000953/2015-63 Voto: 4662/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de injúria contra funcionário público (CP, art.

23



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

140). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado que ao passar de carro, com
os vidros fechados, em frente do posto da Polícia Rodoviária Federal proferiu palavras de baixo
calão,  de forma genérica e irrestrita dirigida aos Policiais Rodoviários Federais, sem qualquer
individualização das ofensas.  Evidente ausência  de lesão à honra subjetiva  dos policiais  que
trabalhavam no local, que sequer tomaram conhecimento das ofensas na ocasião. 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.

057. Processo: 1.29.007.000069/2013-22 Voto: 6737/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SANTA CRUZ DO SUL-RS

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

Ementa: Inquérito civil. Supostos crimes de sonegação de contribuições previdenciárias (CP, art. 337-A) e
de  tributos  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).  Possíveis  irregularidades  na  administração  de  hospital
privado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela Receita
Federal  verificaram  que  não  procedem  as  alegações  de  irregularidades  contidas  na
representação.  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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.29.016.000133/2015-28 Voto: 6596/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRUZ ALTA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), consistente no
recebimento  de  bolsa-família  sem  o  preenchimento  dos  requisitos  legais.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Demonstração de que a renda familiar era variável, uma
vez ela decorre do emprego informal do cônjuge até o ano de 2013. Verificação de que a noticiada
solicitou  espontaneamente  o  desligamento  do  referido  programa  social  durante  a  última
atualização  dos  cadastros.  Atipicidade  da  conduta.  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.

059. Processo: 1.29.020.000036/2014-95 Voto: 6656/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta comunicação falsa de crime ou contravenção (CP,
art. 340). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegação do investigado de que teria
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sido vítima de estupro por colegas militares dentro do alojamento,  como justificativa para seu
quadro de depressão grave. Ausência de elementos mínimos que corroborassem as afirmativas
do  investigado.  Sindicância  militar  arquivada.  Circunstâncias  patológicas  apresentadas  pelo
investigado,  com  histórico  de  tentativas  de  suicídio,  surtos  e  uso  de  entorpecentes,  que
evidenciam a inexistência de dolo do investigado em atribuir a seus colegas conduta ilícita que
sabia não ter ocorrido. Atipicidade da conduta narrada. 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.

060. Processo: 1.30.001.002647/2015-66 Voto: 6617/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de supressão de documento público supostamente praticado por
ex-comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército (CP, art. 305). Revisão de arquivamento (art.
62, IV, da LC n. 75/93). Suposta destruição de documentos relativos ao período do regime militar.
Diligências. Ausência de elementos informativos de materialidade delitiva. Inexistência de justa
causa. Homologação de arquivamento.

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

061. Processo: 1.30.001.004963/2014-91 Voto: 6337/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de injúria cometido entre funcionárias públicas de um hospital
público federal (CP, art.  140), consistente em afirmações desairosas no ambiente de trabalho.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os  depoimentos  das  testemunhas,  que
estavam afastadas do local do fato, não apresentaram indícios de materialidade delitiva, mas sim
de trechos isolados de uma conversa mais ríspida. Ausência de justa causa. 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.

062. Processo: 1.33.000.003319/2014-02 Voto: 6654/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra o sistema financeiro nacional (artigo 19 da Lei nº
7.492/86), consistente em irregularidades no financiamento, por instituição financeira, da reforma
e construção de um imóvel por valor significativamente superior ao capital social da sociedade
contratante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O capital social da sociedade
administradora de imóveis  não exterioriza necessariamente o seu patrimônio nem sua efetiva
disponibilidade econômica. A demonstração da referida sociedade de que possui como garantia
contratual mais de 136 (cento e trinta e seis) cartas de crédito desde 2006 revela sua notória
capacidade econômica, o que lhe permite realizar inversões financeiras de expressiva magnitude.
Ausência de justa causa. 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.

063. Processo: 1.35.000.001189/2015-71 Voto: 6666/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime ambiental  de dano direto ou indireto às
unidades de conservação (Lei nº 9.605/98, art. 40), consistente na condução de veículo automotor
em área de reprodução de tartarugas marinhas,  inserida nos limites da Reserva Biológica de
Santa Isabel,  localizada em Pirambu/SE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).
Perícia  realizada  refutou  categoricamente  quaisquer  consequências  negativas  para  a  saúde
pública  e  o  meio  ambiente.  Laudo atestou  a  inexistência  de comprometimento  da  biota,  dos
recursos naturais,  da qualidade ambiental  ou da estabilidade dos ecossistemas.  Aplicação de
multa de R$ 5.000,00. 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.

064. Processo: 1.36.001.000121/2015-28 Voto: 6735/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de furto contra Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CP, art. 155),
consistente na subtração da bicicleta utilizada para a entrega de correspondências. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  não  conseguiram  identificar
elementos informativos de autoria. Inexistência de medidas 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.

065. Processo: 1.36.001.000214/2015-52 Voto: 6373/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de furto contra Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (CP, art. 155),
consistente na subtração da bicicleta utilizada para a entrega de correspondências. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  não  conseguiram  identificar
elementos informativos de autoria. 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.

066. Processo: 1.36.001.000216/2015-41 Voto: 6609/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Documentos  coligidos  aos  autos
comprovaram a realização  de  atividade  rural  em regime de  economia  familiar  pela  segurada
especial,  cônjuge  do  beneficiário.  Ausência  de  elementos  mínimos  da  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

067. Processo: 1.20.000.001163/2015-56 Voto: 6616/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima. 1) Suposto transporte de dólares
para  o  Brasil  realizado  por  gerente  administrativo  de Hotel.  Revisão  de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Realizada a abordagem da noticiada pela Polícia Federal nada foi encontrado.
Ausência  de elementos  mínimos de materialidade  delitiva.  Homologação do arquivamento.  2)
Eventual crime de dano à unidade de conservação, consistente na invasão ao Parque Estadual de
Encontro de Águas (Lei nº 9.605/98, art. 40). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).
Área não pertencente nem protegida pela União. Aplicação do enunciado de nº 43 da 2ª CCR.
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
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.

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

068. Processo: JF-PA-2009.39.00.010663-5-INQ Voto: 6709/2015 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº  7.492/86,  ART.  16).  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE  RECURSOS  DE  TERCEIROS,  SOB  A
MODALIDADE  DE  AJUSTE  DENOMINADA  COMO  COMPRA  PREMIADA.  REVISÃO  DE
DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  33).  MPF:  DECLÍNIO  PARA  O  MPE.  INTERESSE  PÚBLICO
FEDERAL.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.  1.
Suposta prática, por intermédio da pessoa jurídica, consistente na captação ilícita de recursos de
terceiros, sob a modalidade de ajuste denominada como compra premiada. A empresa celebrava
contrato de compra e venda com o cliente, mediante entrega de determinado bem por ocasião da
contemplação. Ao ser sorteado, o cliente recebia o bem e tinha como quitado o contrato, estando
isento do pagamento das demais parcelas remanescentes, sendo substituído por outro contrato
de um novo cliente 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições do
feito,  sob o argumento que pode caracterizar  delitos como os previstos no art.  2º.  IX da Lei
1.521/51 (crimes contra a economia popular); no art. 7º, VII da Lei 8.137/90 (crimes contra as
relações de consumo); e/ou no art. 171, do Código Penal Brasileiro, cuja competência seria da
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Justiça Estadual. 3. A compra premiada não poderia ser caracterizada como pirâmide financeira já
que  esta  é  caracterizada  pela  remuneração  percebida  pelos  seus  participantes  baseada
principalmente na quantidade de pessoas recrutadas à rede e na venda de produtos a essas
pessoas. Além disso, as pirâmides se identificam pela não existência de produto ou por produto
com valores bem acima do valor de mercado e poucas ou nenhuma informação sobre a empresa
e sobre o produto, o que não ocorreu no caso. 4. A captação antecipada de poupança ocorre
quando os recursos coletados da população são utilizados para entrega, apenas no futuro, daquilo
que  desejam  os  consumidores  que  entregaram  sua  renda  não  gasta,  ou  seja,  ao  invés  de
juntarem  eles  próprios  seus  recursos  para  obtenção  do  que  desejam,  fornecem  numerário
bastante  e  durante determinado período para que outrem se encarregue de fazê-lo  por  eles.
Deste modo, a compra premiada se amolda ao instituto. 5. A compra premiada envolve a captação
e  administração  de  poupança  atípica  (recursos  de  terceiros).  Por  isso,  são  equiparadas  a
instituições financeiras para os fins do art. 1º, caput, da Lei 7.492/86 (Lei de Crimes Contra o
Sistema Financeiro Nacional), de modo que o seu desempenho sem autorização do Ministério da
Fazenda configuraria o crime previsto no art. 16 da referida lei. 6. Designação de outro membro
para dar sequência à persecução penal no âmbito do Ministério Público Federal.

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

069. Processo: JF/SP-0014578-05.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6845/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI Nº
11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  MANIFESTAÇÃO  PELO
DECLÍNIO.  DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28 DO
CPP.  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a 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 18 sementes de
maconha, com destino ao Setor Sudoeste/DF. 2. O Procurador da República oficiante na PR/DF
manifestou-se pelo declínio de competência à uma das Varas de Entorpecentes de Taguatinga/DF,
por entender que o quadro fático atual aponta para eventual delito tipificado no §1° do art. 28 da
Lei n° 11.343/06, ou seja, as sementes de maconha seriam semeadas e a planta utilizada na
produção de pequena quantidade de entorpecente para o consumo pessoal do destinatário. 3.
Discordância  do  Juiz  Federal,  que,  afirmando  a  competência  da  JF/DF,  ressaltou  que  a
importação  de  18  sementes  de  maconha,  de  fato,  não  se  enquadra  na  hipótese  de  tráfico
internacional de drogas (Lei n° 11.343/06, art. 33) e nem no delito de uso de entorpecente (Lei n°
11.343/06, art. 28). Verificou, no entanto, que a importação de semente de maconha se enquadra,
em tese, no crime de contrabando (CP, art. 334), já que, no caso, não foi realizada em acordo com
as determinações legais e regulamentares (Lei n° 10.711/03, art. 34 e Decreto n° 5153/04, art.
105). 4. 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. 5. 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, mesmo que para consumo próprio. 6. Ademais, observa-
se que a conduta não encontra adequação típica no art.  28 da Lei nº 11.343/2006, já que ali
sequer existe a previsão da conduta de importar substância entorpecente para consumo próprio.
7. Por fim, considerando que a apreensão das sementes de maconha ocorreu em São Paulo, a
competência para processar e julgar o crime é da Justiça Federal em São Paulo, nos termos das
Súmulas n° 151 e 528 do STJ e do Enunciado n° 56 da 2ª CCR. 8. Designação de outro membro
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do Ministério Público Federal, em São Paulo, para prosseguir na persecução penal.

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

070. Processo: JF/CE-0006541-95.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 6829/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Assalto praticado contra carteiro que realizava entregas (CP, art. 157). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. A vítima afirmou que os agentes estavam
de capacete e de óculos escuros, impossibilitando a identificação, e que não foi possível anotar a
placa do veículo. Finalizou dizendo que o local do crime era de pouco movimento e, por isso, não
havia nenhuma testemunha. Morador do imóvel em frente ao local do crime informou não ter
conhecimento  do  crime  em  questão.  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.

071. Processo: JF/PR/CUR-5034517-
55.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6856/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

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

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

072. Processo: JF/PR/FBEL-5000063-
91.2015.4.04.7007-IP - Eletrônico 

Voto: 6773/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE DOCUMENTO
FALSO (CP, ART. 299 E 304). MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP,
ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº 75/93, ART. 62-IV). PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  28  DA 2ª  CCR/MPF.  ENUNCIADO  Nº  438  DO  STJ.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado para apuração dos
crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento falso (CP, art. 304), praticados
por particular,  que teria preenchido e apresentado a uma agência do IBGE, no ano de 2010,
documento com informações falsas. 2. Promoção de arquivamento fundada na prescrição virtual.
Discordância do magistrado. 3. Considerando que o fato ocorreu em 2 de agosto de 2010 e tendo
em vista que a pena máxima cominada para os crimes previstos nos arts. 299 e 304, do Código
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Penal, é de 5 (cinco) anos, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos e será atingido somente em
agosto de 2022. 4. Aplicação do enunciado nº 28 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão:
¿Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena
em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e
da presunção de inocência¿. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: ¿É inadmissível a extinção
da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal¿. 6. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

073. Processo: JF-RJ-2015.51.01.504380-1-INQ Voto: 6675/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto (art. 155, CP) em face da Caixa Econômica Federal.
Subtração de um televisor  e um aparelho Thin  Client  da agência  bancária ¿Rio Branco¿,  no
período noturno. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências no local dos fatos.
Não foram encontrados vestígios papilares com qualidade técnica suficiente para posterior exame
de confronto papiloscópico. A CEF informou que, em razão do tempo decorrido, não dispõe de
imagens da agência referentes ao dia do fato (21/09/2014). Ausência de elementos suficientes da
autoria delitiva. Inexistência de linha plausível de investigação que justifique 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.

074. Processo: JFRS/POA-5033893-
60.2015.4.04.7100-RPCR - Eletrônico

Voto: 6855/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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  36  pacotes  e  28  carteiras  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.

075. Processo: JF/SP-0013379-16.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6861/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI
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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. A Procuradora
da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender atípica a conduta, haja
vista que o mero recebimento de sementes de maconha não configuraria crime antes da efetiva
semeadura. Além disso, afirmou que a ausência de elementos que evidenciassem a finalidade de
comercializar a droga impediria a tipificação quanto ao crime de tráfico. 3. O Juiz federal, por sua
vez, discordou da tese aventada pelo Parquet, por entender que tal entendimento ¿transmite a
falsa  ideia  que  importar  semente  de  ¿maconha¿ é  conduta  permitida,  abrindo-se  indesejável
brecha,  a  para  a  errônea  conclusão  que  outros  tipos  de  sementes,  igualmente  de  plantas
utilizadas para a produção de entorpecentes, possam também ser importadas¿. 4. 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. 5. 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. 6. Designação de outro
membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

076. Processo: DPF/AGA/TO-00441/2013-IPL Voto: 6708/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ROUBO PRATICADO CONTRA AGÊNCIA DOS CORREIOS (CP, ART
157-  §  2º).  PREJUÍZO  FINANCEIRO  DE  R$  130.631,74  PERTENCENTES  AO  BANCO  DO
BRASIL S/A E DE R$ 157,12 DA EMPRESA PÚBLICA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO
33 ¿ 2ª CCR).  LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, QUE, IN CASU, SUPERA O MERO
INTERESSE PATRIMONIAL DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. AFETAÇÃO DO INTERESSE E
DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime de roubo (art. 157- § 2º do Código Penal), praticado
contra Agência dos Correios localizada no Município de Pau D¿Arco, no Estado do Tocantins. 2.
Promoção de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, ao argumento de que o fato
não acarretou lesão ao serviço fim dos Correios e que os danos decorrentes do roubo à agência
da empresa pública foi assumido contratualmente pelo Banco do Brasil  S/A, fato que afasta o
interesse federal . 3. Apesar de a jusrisprudência reconhecer a competência da Justiça Estadual
para processar e julgar casos como o dos autos ¿ crimes praticados contra franquias da EBCT
exploradas por particulares ¿, tal entendimento não deve ser aplicado aos fatos apurados neste
procedimento. 4. Isso porque o crime de roubo é complexo, pois atinge mais de um bem jurídico: o
patrimônio e a incolumidade física ou a liberdade individual do ofendido. Desse modo, mesmo que
a subtração seja de um bem de terceiros, a pessoa que sofreu a violência ou a grave ameaça
também é considerada vítima do crime. 6. Assim, o roubo exercido em uma agência dos Correios,
atinge, de forma direta, serviços e interesses da empresa pública federal. 7. Não homologação do
declínio  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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077. Processo: 1.30.001.003767/2015-81 Voto: 8421/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM DESACORDO
COM AS ORIENTAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CP,ART. 273, §
1º-B).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  32  ¿  2ª  CCR/MPF).  INTERESSE  DIRETO  E
ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime tipificado no
art.  275  do  Código  Penal,  uma  vez  que  os  responsáveis  por  empresa  química  não  teriam
garantido a segurança e qualidade de medicamento, visto que teria sido colocado no mercado
com desvio de qualidade no rótulo, quanto ao teor do produto. 2. Consta do relatório da ANVISA,
que havia diferenças nas dosagens impressas nas embalagens do medicamento, fato ocorrido
quando da produção do medicamento. 3. O Procurador da República oficiante requereu o declínio
de atribuições ao Ministério Público estadual, por entender que a eventual prática criminosa não
atinge, direta e especificamente, bens, serviços ou interesse da União. 4. O interesse federal está
consubstanciado no fato de que a produção de medicamentos em desacordo com as orientações
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA atenta contra serviço da União e contra os
bens jurídicos (saúde e vida) que o referido registro visa proteger, nos termos da Lei nº 9.782/99.
5. O art. 12 da lei 6.360/76 dispõe que ¿nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os
importados,  poderá  ser  industrializado,  exposto  à  venda  ou  entregue  ao  consumo  antes  de
registrado  no  Ministério  da  Saúde¿.  6.  Os  critérios  de  produção  de  medicamentos  no  país
constituem em uma política pública federal, regida por um serviço público federal, que expressam
o interesse da União na matéria. 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  proferido  pela  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,
vencido o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

078. Processo: 1.20.000.001749/2013-59 Voto: 3353/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CPP,  ART. 28 C/C LC 75/93,  ART. 62,  IV.  CRIME DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A).  VALORES  NÃO  RECOLHIDOS
INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NA PORTARIA 75/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
(R$ 20.000,00), PARA GERAR EXECUÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  A
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado
para  apurar  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Sentença
proferida  nos  autos  de  ação  trabalhista  reconhecendo  que  o  reclamado  não  efetuou  o
recolhimento de contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas salariais recebidas ¿extra
folha¿ pelo empregado, tendo o valor devido ao INSS alcançado o montante de R$ 1.700,00. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  pela  aplicação  do  princípio  da
insignificância, ressaltando que o valor alcançado é inferior ao estabelecido na Portaria nº 75/2012
do Ministério da Fazenda (R$ 20.000,00) para gerar ação de execução dos débitos fiscais. 3. Em
se tratando de crimes cometidos em detrimento da Previdência Social, a aplicação do princípio da
insignificância é impossibilitada por causa da ultra relevância do bem jurídico tutelado. Isso porque
se considera altamente reprovável  uma conduta que,  além de configurar  lesão ao patrimônio
público, compromete a higidez de um sistema calcado na participação de beneficiários, em regime
de  contribuição.  Fraudar  a  Previdência  põe  em  risco  a  sustentabilidade  do  mecanismo  da
seguridade social brasileira. 4.. Tendo em vista que a conduta ora investigada teve o especial fim
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de suprimir contribuições previdenciárias, não se aplica o referido princípio. Precedentes do STF
(RHC 117095, publicado em 13-09-2013). 5. 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,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento, vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o  Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

079. Processo: 1.22.024.000075/2015-94 Voto: 6787/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1.
Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática do crime de apropriação
indébita  previdenciária  (CP, art.  168-A).  2.  Promoção de arquivamento,  ao argumento de que
ausente débito tributário definitivamente constituído. 3. No caso do crime de apropriação indébita
previdenciária  (168-A)  não  há  necessidade  de  nenhum  procedimento  prévio  para  apurar  o
montante  ou o  valor  da contribuição  previdenciária  devida.  O desconto  ou retenção de certa
quantia ao salário é ato que concerne exclusivamente ao poder decisório do empregador. Assim,
se  há  valor  retido,  apurado  segundo  o  próprio  juízo  do  empregador,  há  a  obrigação  do
recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,  independente  do  fato  de  o  valor
descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 4. Além disso, o tipo penal aperfeiçoa-se
no momento  em que nasce  ao  empregador  a  obrigação  jurídica  de  transferir  à  autarquia  as
importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso, conjugam-se as duas
condutas previstas no tipo penal -"descontar" e "deixar de recolher". A discussão administrativa
sobre o valor,  portanto,  é de todo irrelevante sob tal  aspecto. [...](HC 93874, Rel.  Min. Cezar
Peluso, DJ de 11/4/08). 5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por 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.

080. Processo: 1.23.000.001443/2015-52 Voto: 6707/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO CP).
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de fato  instaurada para apurar  a
prática do crime tipificado no art. 171 §3º do Código Penal, diante da constatação do recebimento
indevido  de  benefício  previdenciário,  após  a  morte  do  titular.  2.  Promoção  de  arquivamento
fundada no princípio  da insignificância.  3.  Nos termos da Orientação nº  04,  a  2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão admite ¿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¿. 4. A 2ª Câmara 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. 5. 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.
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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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

081. Processo: DPF-CRA/MS-0205/2014-INQ Voto: 6751/2015 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
JURIDICO DA PRM/CORUMBA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de furto (CP, art. 155), tendo em vista a notícia de que
um  tablet  teria  sido  subtraído  das  dependências  de  escola  estadual.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Diligências. Da análise do termo de cessão de uso e guarda relativo ao tablet,
restou evidenciado que o referido bem foi patrimoniado à Secretaria de Estado de Educação de
Mato  Grosso  do  Sul,  inexistindo  qualquer  referência  sobre  a  União.  Ausência  de  elementos
capazes de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

082. Processo: DPF/JFA-00436/2014-INQ Voto: 6673/2015 Origem: GABPRM2-OFM - 
ONOFRE DE FARIA MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial.  Promoção oriunda do IBAMA, que aponta possível ocorrência dos seguintes
crimes: 1) Falsificação de selo ou sinal público, consistente na utilização de anilha adulterada (art.
296, § 1°, III, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A anilha não estava sendo
utilizada como selo público para identificação de ave silvestre. O autuado justificou que retirou o
objeto porque estava machucando o pássaro. Homologação do arquivamento. 2) Crime ambiental,
tendo em vista  a posse irregular  de um casco de tatu (art.  29,  Lei  nº  9.605/98).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O autuado alegou que está na posse do casco há muitos
anos e não foi o responsável pela morte do animal. Ausência de indícios de autoria delitiva e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento. 3)
Crime ambiental por utilizar de forma irregular o pássaro da espécie Saltator similis, conhecido
como Trinca-ferro (art. 29, Lei nº 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Conforme  laudo  técnico  do  IBAMA,  referida  espécie  não  consta  na  lista  oficial  de  espécies
ameaçadas  de  extinção.  Nesse  sentido,  o  Enunciado  nº  44  da  2ª  CCR,  segundo  o  qual  'a
persecução penal do crime previsto no art. 29 da Lei nº 9.605/98 é da atribuição do MPF apenas
quando o espécime da fauna silvestre estiver ameaçado de extinção ou quando oriundo de área
pertencente ou protegida pela União'. 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 o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

083. Processo: SRPF-AP-00385/2009-INQ Voto: 6705/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Notícia  de  que
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particulares teriam se valido de títulos de domínio falsos para propor ação de demarcação de
terras pertencentes à União. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR/MPF). Após diversas
diligências e produção de documentos, restou constatado por meio de informação encaminhada
pelo Coordenador Regional do ¿Programa Terra Legal¿ no Estado do Amapá, que a área em
apreço não compõe o rol de áreas matriculadas em nome da União. Também não foi possível
constatar qualquer relação entre os fatos noticiados com o uso de documento falso em prejuízo da
União.  Informação  de  que  em  2009  na  Vara  Única  de  Tartarugalzinho/AP  foi  julgada  ação
incidental  de falsidade documental  e nulidade, na qual restou reconhecida a autenticidade do
documento. 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.

084. Processo: 1.02.002.000049/2015-15 Voto: 6780/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante noticia que determinado particular teria ligações com o chefe do
tráfico da Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Revisão de declínio (Enunciado
n°  32  ¿  2ª  CCR/MPF).  Inexistência  de  elementos  que  denotem  ofensa  a  bens,  serviços  ou
interesse da União ou de suas entidades. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta.
Carência  de elementos de informação aptos a justificar  a  atribuição do Parquet Federal  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

085. Processo: 1.14.000.000383/2015-60 Voto: 6732/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, §1° - B, I e V). Apreensão de
encomendas postais contendo em seu interior anabolizantes. Revisão de declínio (Enunciado nº
32  ¿  2ª  CCR/MPF).  Remessa  interna  de  medicamentos,  com  destinatário  e  remetente  com
endereço dentro do país. Ausência de indícios de internacionalidade na comercialização irregular
dos  produtos.  Competência  da Justiça Estadual  para  processar e  julgar  o  comércio  ilícito  de
medicamentos quando não houver indícios de transnacionalidade de conduta (CC 120.843/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, Julgado em 14/03/2012, Dje 27/03/2012). Ausência de
elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

086. Processo: 1.14.000.003685/2014-17 Voto: 6818/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Suposta construção irregular de Estação de Rádio Base
(ERB) no teto da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia de licença para funcionamento (Lei
9.472/97), além da suposta prática do crime de sonegação de impostos, imputados à empresa de
telefonia móvel. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A ANATEL informou que a
estação  foi  licenciada  em  25/08/2010,  operando,  portanto,  de  forma  regular.  Acrescentou
desconhecer a existência de estações da investigada não licenciadas no estado da Bahia e que a
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falta  de  licença  para  instalação  do  equipamento  apenas  configura  infração  administrativa,
sujeitando a empresa às sanções descritas no art. 173, da Lei 9.472/97. Quanto à sonegação
fiscal,  não  há  elementos  mínimos  que  apontem  para  a  prática  do  crime.  Homologação  do
arquivamento. 2) Fazer funcionar atividade econômica potencialmente poluidora (estação rádio
base), sem autorização do órgão ambiental competente (art. 60 da Lei 9.605/98). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

087. Processo: 1.16.000.001889/2015-11 Voto: 6720/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

088. Processo: 1.17.000.002247/2015-01 Voto: 6734/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia-crime formulada pelo Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho
Portuário Avulso do Porto Organizado do Estado do Espírito Santo ¿ OGMO em desfavor de
trabalhador que teria apresentado atestado médico com indícios de falsidade. Revisão de declínio
de atribuições  (Enunciado  nº  32  ¿  2ª  CCR).Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou
interesse da União ou de seus entes. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

089. Processo: 1.17.001.000147/2015-21 Voto: 6779/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representante relata  supostos acessos indevidos em seus e-mails  pessoais,
razão pela qual requer a recuperação destas contas na internet, bem como a investigação da
provável prática do crime de falsa identidade (CP, art. 307). Revisão de declínio (Enunciado nº
32).  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
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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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

090. Processo: 1.19.000.001835/2013-82 Voto: 6769/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

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 empresa privada. Restou constatado que entre os débitos da
empresa constavam altas transferências para Prefeitura Municipal de Esperantinópolis, bem como
para servidores públicos do referido município. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  ¿  2ª  CCR).  Os  elementos  apresentados  na  representação  em  tela  não  revelam indícios
mínimos  diretos  do  cometimento  de  crime  sujeitos  à  competência  da  Justiça  Federal  e
consequente atribuição deste órgão ministerial. 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.

091. Processo: 1.27.000.000797/2015-31 Voto: 6731/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática de crimes relacionados à invasão de terras no município de
Parnaguá/PI.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Os  fatos  narrados  na
representação referem-se a propriedades particulares localizadas no município de Parnaguá/PI.
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.

092. Processo: 1.30.001.003321/2015-56 Voto: 6767/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falsificação de documento particular (CP, art. 298) e
uso de documento falso (CP, art. 304). Constatação de assinatura falsa em contrato de adesão à
plano coletivo de saúde, vinculado à Associação dos Servidores Públicos no âmbito municipal.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Crime de falsificação de documento particular apresentado
à empresa privada. Existência de inquérito policial com trâmite na 10ª Delegacia de Polícia de
Botafogo/Rio de Janeiro apurando os mesmos fatos. Ausência de elementos capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

093. Processo: 1.30.001.003615/2015-88 Voto: 6748/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de fato.  Relato de que determinado blog estaria promovendo a apologia ao crime de
estupro (CP, art. 213), bem como divulgado discursos de ódio, machismo e homofobia. 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.  Inexistência  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.

094. Processo: 1.30.001.003733/2015-96 Voto: 6721/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima.  Relato  de  que  pessoas  que  se  identificam  como
advogados atuando em nome de diversos órgãos estariam aplicando golpes em particulares,
alegando suposto reajuste de benefícios para as vítimas. 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.

095. Processo: 1.30.009.000251/2015-12 Voto: 6781/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crimes de estelionato, associação criminosa, falsificação de
documento público, falsificação de documento particular e de falsidade ideológica (CP, 171, 288,
297, 298 e 299) no âmbito de entidade sindical de trabalhadores da construção civil, com suposto
prejuízo para o patrimônio da entidade. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo
ao patrimônio e aos interesses de pessoa jurídica de direito privado e de particulares. Narrativa
que  não  indica  qualquer  ilícito  envolvendo  a  administração  pública  federal.  Inexistência  de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

096. Processo: 1.34.001.005791/2015-13 Voto: 6706/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de fato. Usuário de rede de bate papo estaria promovendo a apologia ao crime de estupro
de vulnerável (CP, 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  divulgação  de  pornografia  infantil  pela  internet  (art.  241-A da  Lei
8.06/90).  Inexistência  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.

097. Processo: 1.34.001.005909/2015-03 Voto: 6733/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Solicitação  da  propositura  de  ação  penal  em  desfavor  de
representante do Conselho Tutelar de Guaianazes, pela prática de eventual abuso/desvio de suas
funções como conselheira. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR/MPF). Ausência de
notícia  do  envolvimento  de  órgãos  públicos  federais  ou  da  União  e,  tampouco,  de  agentes
públicos  federais.  Inexistência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal. 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.

098. Processo: 1.34.001.006623/2015-37 Voto: 6736/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia de que uma sociedade empresária estaria sonegando o recolhimento de
ICMS, o que configuraria o crime previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/90. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Existência de sonegação de ICMS, cuja lesão recai sobre
interesse do fisco estadual  (CF,  art.  155).  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar,  no  atual  estágio  da  persecução  penal,  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.

099. Processo: 1.34.001.006865/2015-21 Voto: 6777/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (art.  171,  CP)  ocorrido  entre  particulares.
Determinado site não cumpriria com as ofertas disponibilizadas em suas páginas, não entregando
os  produtos  vendidos  nem  reembolsando  o  valor  pago.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. O fato
de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente por este
motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal (Enunciado de nº 50
¿ 2ª CCR). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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100. Processo: 1.34.023.000193/2015-91 Voto: 6722/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Representação sigilosa. Alegada prática de falso testemunho (CP, art.
342) no curso de processo de sindicância. Remessa dos autos pela 1ª CCR, em razão da prática
de possível infração penal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Ausência de
informações quanto a qualidade da empresa e do empregado que sofreu o alegado processo de
sindicância. Representação que não apresenta informações mínimas aptas a justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

101. Processo: DPF-GO-0579/2014-INQ Voto: 6820/2015 Origem: GABPR2-DDS - DIVINO 
DONIZETTE DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente
na utilização fraudulenta de processo judicial  por determinado hospital,  que pleiteou em juízo,
individualmente  valores  idênticos  aos  cobrados  na  ação  coletiva  ajuizada  previamente  pela
Federação Brasileira dos Hospitais (FBH). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). As
ações ajuizadas pelo hospital e pela Federação Brasileira dos Hospitais, com o fim de reajustar os
valores e atualizar monetariamente as faturas referentes aos serviços prestados ao Sistema Único
de  Saúde  (SUS),  apesar  de  versaram  sobre  tema  específico,  detém  objetos  distintos.  Não
ocorrência de litigância de má-fé ou de fraude para obtenção de vantagem ilícita. Ausência de
materialidade e 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.

102. Processo: DPF/GVS/MG-00082/2015-INQ Voto: 5300/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido  de  8  (oito)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  ocorrido  em
24/12/2002,  totalizando,  originalmente,  o  valor  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Constata-se que a data do último saque indevido foi em
09/09/2003,  já  transcorreram  portanto  mais  de  12  (doze)  anos,  razão  pela  qual  deve-se
reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
(artigos 107, IV e 109, IV, ambos do Código Penal). Homologação do arquivamento por motivo
diverso.  No  que  se  refere  ao  arquivamento  físico  dos  autos,  informo  a  instauração  do
Procedimento de Coordenação n. 1.00.000.008317/2015-23 para a devida orientação.

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

103. Processo: DPF/JFA-00265/2011-INQ Voto: 6704/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
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JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), a partir da notícia de que o
responsável legal de determinado posto de combustível procedeu a falsos lançamentos no Livro
de Movimentação de Combustíveis (LMC). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Fato  ocorrido  em 2006.  Pena máxima  aplicada,  considerando  que  a  declaração  no  Livro  de
Movimento de Combustíveis (LMC) foi inserida em documento particular, não ultrapassa três anos
(CP, art. 299). Ultrapassados 8 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. Orientação quanto
à forma de se proceder ao arquivamento físico do presente IPL. Instauração do Procedimento
MPF  nº  1.00.000.008317/2015-23  pelo  Núcleo  de  Coordenação  da  2ª  CCR  para  exame  da
questão.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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: DPF/MOS-00277/2014-IP Voto: 6842/2015 Origem: SJUR/PRM-RN - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PAU DOS 
FERROS

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

Ementa: Inquérito Policial. Roubo à Agência dos Correios - EBCT (art. 157, §2º, I, do CP). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Além dos valores do cofre e dos guichês, foi
subtraído também o aparelho DVR integrante do sistema de segurança, implicando na perda de
todas as imagens, o que impossibilita a identificação dos agentes. Os funcionários dos Correios e
testemunhas não foram capazes de fornecer  características  suficientes para  que  se pudesse
chegar  à  autoria  delitiva.  Realização  de  exames  nos  ambientes  e  objetos  supostamente
preservados  e  suspeitos  de  manipulação  pelos  autores  do  delito,  no  entanto  não  houve
localização de fragmentos papilares com condições técnicas para exames de confronto. 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.

105. Processo: JF/JZO/BA-0003630-
53.2015.4.01.3305-INQ

Voto: 6703/2015 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime ambiental e usurpação de terras da União, tipificados no
art. 55 da Lei nº 9.605/98 e art. 2º da Lei nº 8.176/91. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informou o denunciante não ter anotado a placa de nenhum dos veículos e que não sabe
quem são os seus proprietários. Esclareceu também que há cerca de quatro meses ninguém
aparece para retirar areia do local. A perícia atestou que houve a extração irregular de minério,
mas  que  atualmente  as  cavas  de  extração  encontram-se  inativas,  ou  seja,  sem  sinais  da
existência de extração recente. Suspeito indicado na representação prestou depoimento negando
todos os fatos.  Materialidade resta claramente demonstrada nos autos não havendo, contudo,
qualquer  elemento  informativo  acerca  da  identidade  do(s)  autor(es)  da  conduta  delituosa  em
comento, isto porque, segundo o representante, as pessoas que realizavam as explorações de
areias  eram  sempre  diferentes.  Arquivamento  no  âmbito  penal  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

106. Processo: 1.00.000.001258/2015-62 Voto: 6790/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,
art. 149). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93). Os fatos narrados foram objeto da
notícia  de  fato  nº  1.23.002.000044/2012-10,  que  restou  arquivado  por  este  Colegiado,  ao
entendimento de que não restou demonstrada a prática do crime, mas apenas de irregularidades
trabalhistas. 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.

107. Processo: 1.05.000.000058/2015-14 Voto: 6684/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP), por
parte do Prefeito de Taquaritinga do Norte/PE, no exercício de 2011. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações 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. Ademais, observou-se que os fatos narrados na presente Notícia de Fato
são idênticos aos apurados no Procedimento Investigatório Criminal n. 1.26.002.000586/2014-34.
Duplicidade  de  investigações.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.  Homologação  do
arquivamento.

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

108. Processo: 1.12.000.000567/2013-32 Voto: 6702/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática de homicídio em Dorlin, Guiana Francesa, por brasileiros. Revisão de
arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93). Os referidos fatos foram objeto de denúncia já recebida
nos autos da Ação Penal (16428-16.2014.4.01.3100). Aplicação do princípio do ¿ne bis in idem¿.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Informação  da  regularização  do
procedimento, com o desapensamento de documentos que não guardam conexão com o presente
feito para prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: 1.14.000.002525/2015-23 Voto: 6815/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta prática do crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339).
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Particular  teria  dado  causa  à  instauração  de  processo  administrativo  no  âmbito  da  PRF-10ª
SRPRF/BA,  em  razão  de  falsas  afirmações  proferidas  entre  amigos  acerca  de  supostas
irregularidades na condução de processo licitatório realizado pela PRF. Servidor que teria ouvido
as declarações comunicou o fato à 10ª SRPRF/BA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-
IV).  Manifestação  informal,  em  uma  mesa  de  amigos,  sem  direcionamento  específico  ao
noticiante, que na verdade flagrou a conversa e questionou o alegado pelo investigado. Ausência
do  dolo  de  provocar  a  instauração  de  procedimento  investigatório  contra  qualquer  indivíduo.
Inexistência de ofensa à honra do representante, que não foi apontado como pessoa responsável
pelas irregularidades ou acusado de ter sido conivente com a situação. Processo administrativo
arquivado por ausência de indícios de fraude. Atipicidade. Precedente STJ RHC 43131, Relator
FELIX FISCHER. Julgado em 16/06/2015 ¿ QUINTA TURMA. DJE: 25/06/2015. Homologação do
arquivamento.

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

110. Processo: 1.14.003.000238/2015-59 Voto: 6648/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime ambiental (Lei 9.605/98), praticado pela Prefeitura
Municipal de Buritirama/BA. Denúncia vaga sobre o não funcionamento das cobranças feitas a
pessoas cadastradas no CNES, em terras do INCRA. 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.  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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

111. Processo: 1.15.000.000865/2015-82 Voto: 6822/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP). Procedimento
instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais noticiando suposta sonegação de
contribuição  previdenciária  praticada  pelo  presidente  da  Câmara  Municipal  do  Município  de
Pacajus. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A Receita Federal do Brasil informou
a inexistência de débito ou procedimento administrativo fiscal, concluído ou em andamento, em
nome do investigado. Natureza material  do delito.  Súmula Vinculante  nº  241 do STF. Após o
trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição legal, a Autoridade Fiscal poderá vir a
oferecer representação fiscal para fins penais ao MPF. Ausência de justa causa no momento para
o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

112. Processo: 1.15.000.002309/2015-41 Voto: 6841/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º).
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Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Apreensão de cédula de R$ 100,00
falsificada. Inexistência de uma linha plausível de investigação que possa demonstrar a origem da
moeda  apreendida,  pois  o  comerciante  que  recebeu  a  cédula  não  forneceu  e  nem  possui
elementos  que  permitam  a  identificação  do  responsável.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento.  De  acordo  com  a
orientação  deste  Colegiado,  o  Procurador  da  República  oficiante  deverá  remeter  a  cédula
inidônea ao Meio Circulante do Banco Central do Brasil ¿ MECIR/BACEN, que mantém banco de
dados sobre moeda falsa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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: 1.15.000.002731/2014-15 Voto: 6816/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Notícia da ocorrência de assaltos e violência a servidores, furtos em
veículos, inclusive a prática de crime de natureza sexual nas dependências do TRT-7ª Região.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Para  apurar  as  denúncias  contidas  na
representação,  foi  encaminhado  ofício  ao  presidente  do  TRT¿  7ª  Região.  Em  resposta,  o
Presidente do tribunal informou que os crimes relatados vitimaram servidores daquela corte, mas
ocorreram fora das dependências do Tribunal e a notícia do crime sexual relata fato ocorrido há
mais de dez anos, ocasião em que o acusado foi detido e cujo processo criminal está a cargo da
Justiça Comum. Relatório da Coordenadoria de Serviço listou várias medidas a serem tomadas
para a melhoria da segurança. 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.

114. Processo: 1.17.000.004000/2014-30 Voto: 7057/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, CP) praticado
pelo Município de Vila Velha/ ES, entre os anos de 1999 e 2000. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, inc.  IV). Pena máxima cominada de 5 (cinco) anos de reclusão. Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos da conduta
em análise. 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.

115. Processo: 1.18.000.001149/2015-19 Voto: 6844/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Notícia  anônima.  Suposto  recebimento  irregular  de  seguro  desemprego  na
vigência da relação de emprego, por parte de dois empregados (art. 171, §3º, do CP). Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  A Superintendência  Regional  do Trabalho e Emprego
(SRTE) informou que os empregados da empresa investigada estavam devidamente registrados
e, com a realização da fiscalização in locu, observou-se que nas documentações da empresa não

44



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

constavam  quaisquer  dados  da  existência  dos  empregados  apresentados  na  representação.
Ausência de elementos indicativos da ocorrência da fato típico noticiado. 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.

116. Processo: 1.23.000.001563/2015-50 Voto: 6701/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental. Pesca sem licença regularmente expedida pelo órgão
ambiental competente (Decreto nº 6.514, art. 37). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Conduta que não se enquadra nas figuras típicas dos arts. 34 e 35 da Lei 9.605/98. Infração
administrativa. Imposição, pelo órgão ambiental, do pagamento de multa. Atipicidade da conduta.
Homologação do arquivamento.

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

117. Processo: 1.23.000.001635/2015-69 Voto: 6793/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º) praticado em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  ¿  INSS.  Recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário, após óbito da titular.  Revisão do arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima cominada em abstrato para o delito de 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Decurso de 12 (doze) anos da data do último saque
irregular, ocorrido em 06.10.2003. Extinção da punibilidade (arts. 107, inciso IV, e 109, inciso VI,
CP). Homologação do arquivamento.

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

118. Processo: 1.23.000.001896/2015-89 Voto: 7055/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Utilização  de  veículo  automotor
(motocicleta) na praia da Barra Velha, localizada no interior de Unidade de Conservação (Resex
Marinha  de  Soure/PA).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conduta  que
caracteriza infração ambiental administrativa prevista no art. 90 do Decreto nº 6.514/2008 (realizar
quaisquer  atividades  ou  adotar  conduta  em  desacordo  com  os  objetivos  da  unidade  de
conservação,  o  seu  plano  de  manejo  e  regulamentos).  Imposição  de  multa  no  valor  de  R$
2.000,00  (dois  mil  reais)  e  apreensão  do  veículo.  Atipicidade  penal.  Homologação  de
arquivamento.

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

119. Processo: 1.23.001.000359/2015-10 Voto: 6752/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA
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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). Auto de infração lavrado em 19/06/2000. 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.

120. Processo: 1.23.001.000387/2015-29 Voto: 6775/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização
ou adoção de medidas de controle. Ausência de recadastramento no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais ¿ CTF/APP. 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.  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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

121. Processo: 1.23.001.000409/2015-51 Voto: 6776/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização
ou adoção de medidas de controle. Ausência de recadastramento no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais ¿ CTF/APP. 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.  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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

122. Processo: 1.23.003.000008/2014-08 Voto: 7058/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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.

123. Processo: 1.26.000.002975/2015-03 Voto: 6753/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  por  meio  de  contato  telefônico  noticiando  que
determinado  prefeito  teria  apresentado  atestado  médico  falso,  com  o  intuito  de  obter  a
remarcação de audiência. 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. Consta apenas a informação de que o atestado médico apresentado pelo Prefeito seria
falso,  sem  qualquer  outro  elemento  apto  a  embasar  essa  afirmação.  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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

124. Processo: 1.27.000.001489/2014-41 Voto: 6839/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  corrupção  eleitoral  (art.  299  do  Código  Eleitoral).  Representação
formulada por coligação que relatou a prática de movimentação de caráter político em prol dos
candidatos  lançados  por  outra  coligação.  Acrescentou  que  todo  o  material  estaria  sendo
confeccionado na sede da Secretaria Estadual, sem conhecimento e autorização dos superiores
hierárquicos, conduta vedada a agente público (art. 73, incisos I e III, da Lei nº 9.504/97). Suposto
oferecimento  de  benesses aos participantes  em troca de votos favoráveis  aos candidatos  da
coligação representada (art.  299 do CE).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).
Requisição da instauração de investigação junto à Polícia Federal, visando o esclarecimento dos
fatos. A Polícia Federal informou que ¿os agentes da Polícia Federal compareceram no evento
nos dias informados, novamente constando a ausência de caráter político da programação, bem
como verificaram que não houve qualquer distribuição de benesses a eleitores, descaracterizando
totalmente a possível materialização de crime eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral¿)¿. Ausência
de materialidade e 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.

125. Processo: 1.30.001.004610/2015-72 Voto: 7056/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de apologia ao crime (CP, Art. 287). O documento que consta na
representação é uma cópia ilegível de uma página retirada da internet, provavelmente, de redes
sociais.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Impossibilidade  de  leitura  do
documento  e  ausência  de  citação  de  sua  fonte  para  novas  buscas  na  rede  mundial  de
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computadores. Não apresentação de elementos mínimos que demonstrem indícios da prática de
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.

126. Processo: 1.32.000.000493/2015-11 Voto: 6832/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  noticiando  que  teria  sido  ameaça  por  uma  pessoa  que  se
identificou como delegado da Venezuela (CP, art. 147). 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.  Ausência  de  indicação  quanto  ao  número  de  onde  partiu  a
chamada e de identificação da pessoa que a ameaçou. Ausência de elementos justificadores do
prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

127. Processo: 1.34.001.005604/2015-93 Voto: 6649/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de crime de descaminho (art. 334, CP). Carta anônima que
faz menção a um suposto subfaturamento na importação de produtos realizada por determinada
empresa de importação e exportação e solicita que as exportações feitas sejam investigadas.
Encaminhamento dos fatos à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  fato  concreto  a  ser  investigado.  Narrativa  que  não
apresenta  suporte  probatório  mínimo,  apto  a  ensejar,  ao  menos,  a  instauração  de  inquérito
policial. Homologação do arquivamento.

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

128. Processo: 1.34.004.000804/2015-20 Voto: 6674/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  roubo circunstanciado (art.  157,  §2º,  I,  CP)  praticado  em
detrimento de patrimônio da Empresa de Correios e Telégrafos ¿ ECT. Funcionário foi abordado
por dois indivíduos durante a realização de entrega de encomendas, mediante grave ameaça e a
simulação de porte de arma de fogo. Foram subtraídos o carro dos Correios e as encomendas
que ainda seriam entregues. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. O
veículo foi localizado, entretanto não foi possível  identificar os autores do suposto crime, nem
mesmo após a oitiva da vítima. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)
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129. Processo: 1.00.000.006432/2014-82 Voto: 7059/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Promoção oriunda do Ministério do Trabalho e Emprego que aponta possível
ocorrência dos seguintes crimes: 1) Redução a condição análoga à de escravo (art. 149, CP) em
empreendimento rural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatório do Grupo
Especial  de  Fiscalização  Móvel/GEFM  aponta  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.  Inexistência  de  fraude  ou  violência.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Crime
ambiental (art. 56, § 1°, II, Lei nº 9.605/98), caracterizado pelo abandono de embalagens vazias
de  agrotóxicos.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Fato  ocorrido  em
propriedade rural particular, no interior do município de Conceição do Araguaia, o dano ambiental
é  local.  Não  afeta  bem,  interesse  ou  serviço  da  União.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

130. Processo: JF/CE-INQ-0006017-
98.2015.4.05.8100

Voto: 6789/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
62,  IV).  POSSÍVEL  IMPORTAÇÃO  E  COMERCIALIZAÇÃO  DE  MEDICAMENTOS  SEM
REGISTRO NA ANVISA (CP, ART. 273, § 1º-B, I). COMPETÊNCIA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar o crime tipificado no artigo 273, §1º-B, I, do Código Penal, tendo
em vista a apreensão de anabolizantes remetidos pelos Correios via  encomenda nacional.  2.
Manifestação do membro do MPF pelo declínio de competência, considerando não demonstrado
indícios da internacionalidade da conduta investigada. Discordância do Juiz Federal. Remessa à
2ª Câmara, com base no art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O rótulo do produto
apreendido apresenta inscrições em idioma estrangeiro, evidenciando indício de que provém do
exterior. 4. Necessidade de aprofundamento das investigações quanto à origem da mercadoria.
Declínio prematuro. 5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal.

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

131. Processo: JF/PR/CUR-5014509-
23.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6792/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIA  QUE  APARENTAVA  SE  TRATAR  DE
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DROGA,  ORIUNDA DO  EXTERIOR.  ART.  28  DO  CPP.  APREENSÃO  ALFANDEGÁRIA EM
CURITIBA/PR. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF EM
CURITIBA PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar a possível prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, em
decorrência  da  apreensão de  sementes  de  maconha pela  Alfândega da  Receita  Federal  em
Curitiba/PR,  introduzidas  no  Brasil  por  correspondência  postal  oriunda  do  exterior,  cuja
destinatária seria domiciliada em Santo André/SP. 2.  A Procuradora da República oficiante na
PRM  de  Curitiba/PR  requereu  judicialmente  o  declínio  de  competência  em  favor  da  Justiça
Federal em Santo André/SP, município de residência da investigada. 3. O Juiz da 12ª Vara Federal
de Curitiba rejeitou o pedido de declínio de competência, uma vez que, em situações análogas, a
2ª CCR/MPF e o STJ firmaram entendimento pela atribuição/competência do Juízo do local da
apreensão da droga. 4.  O crime de tráfico internacional de entorpecentes consuma-se com a
entrada da mercadoria no território nacional,  de modo a fixar a competência para processar e
julgar o crime no local da apreensão da substância, não importando o seu destino. Precedente do
STJ. 5. Não homologação do declínio e designação de outro membro do MPF em Curitiba para
prosseguir na persecução criminal.

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

132. Processo: JF/PSA-0001702-07.2015.4.01.3810-
INQ

Voto: 6868/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
POUSO ALEGRE/MG

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  crime de apropriação indébita.  CP, art.  168.
Advogado que teria se apropriado indevidamente de quantia pertencente ao seu cliente. Revisão
de declínio (Enunciado nº 33 ¿ 2ª CCR). Eventual prejuízo à boa-fé e 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.
Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.23.000.001748/2013-01, 617ª Sessão, de 6/4/2015,
unânime). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

133. Processo: JF/ACV/PE-0000039-
29.2014.4.05.8310-PETPEN

Voto: 6795/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARCOVERDE

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

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  DIVERGÊNCIA  ACERCA  DA  NECESSIDADE  DE
PRONUNCIAMENTO DO MPF NOS PROCEDIMENTOS QUE TRATAM DA FISCALIZAÇÃO DAS
DOAÇÕES RECEBIDAS EM TRANSAÇÕES PENAIS E SUSPENSÕES CONDICIONAIS DOS
PROCESSOS CRIMINAIS.  CPP,  ART.  28  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA OFERECER MANIFESTAÇÃO. 1. Procedimento Administrativo
instaurado  com  o  objetivo  de  cadastrar,  perante  a  Subseção  Judiciária  de  Arcoverde/PE,
entidades públicas (estaduais ou municipais) ou privadas com destinação social interessadas em
acolher  prestadores  de  serviços  gratuitos  e  em receber  recursos  provenientes  de prestações
pecuniárias  impostas  em  substituição  à  prisão  e  como  condição  para  transação  penal  e
suspensão condicional do processo. 2. Conforme a Resolução nº 154/2012 do Conselho Nacional
de Justiça  e  o  Provimento  nº  01/2013 da  Corregedoria  Regional  do  Tribunal  Regional  da  5ª
Região,  a  habilitação  das  entidades depende da  prévia  aprovação judicial,  mediante  decisão
fundamentada, exigindo-se manifestação anterior do Ministério Público Federal. 3. O Procurador
da República oficiante informou que não oferecerá pronunciamento meritório, por entender que
¿os  atos  infralegais  mencionados  são  inconstitucionais  não  apenas  por  criarem  atribuições
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indevidas para o Ministério Público Federal, mas também por subtraírem a independência dos
magistrados  na  destinação  das  prestações  pecuniárias¿.  4.  Discordância  do  Magistrado.
Remessa dos autos à 2ª CCR. 5. Este Colegiado já decidiu na Sessão de Coordenação nº 88,
realizada  no  dia  28  de  outubro  de  2014,  pela  necessidade  de  manifestação  do  MPF  em
procedimentos  administrativos  de  controle  de  aplicação  de  recursos  obtidos  com  prestações
pecuniárias fixadas como condição de suspensão condicional do processo ou transação penal,
ou,  ainda,  como  penas  restritivas  de  direitos  (procedimento  nº  1.00.000.013532/2012-01).  6.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para oferecer manifestação.

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.

134. Processo: JF-AND-0000500-41.2015.4.03.6137-
INQ

Voto: 6678/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 37ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ANDRADINA/SP

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 757 (setecentos e
cinquenta 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 1ª Vara Federal de Andradina/SP discordou do pedido de
arquivamento  por  entender  que  a  introdução  clandestina  de  cigarro  caracteriza  crime  de
contrabando, lesando outros bens jurídicos além da ordem tributária, como a saúde pública e o
meio ambiente, 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.

135. Processo: JFA/TO-0003370-92.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 6613/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art. 171, § 3º), em razão da ocorrência de saques indevidos de benefício previdenciário após o
óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de 12/2012 a 05/2015. Oitiva dos filhos da beneficiária, que afirmaram desconhecer a autoria do
ilícito. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a realização de novas diligências e a
identificação do responsável pelos saques indevidos. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

136. Processo: JFCE/ITAPI-0000152-
07.2014.4.05.8108-PIMP

Voto: 863/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
ITAPIPOCA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) praticado, em tese, por ex-gestor municipal. Pedido de arquivamento encaminhado
para a Justiça Federal. Não conhecimento do pedido de arquivamento. O Juiz Federal aduziu que
o  Procurador  da  República  oficiante  deveria  ter  encaminhado  o  pedido  de  arquivamento
diretamente para a 2ª CCR do MPF e não para o judiciário. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  IV).  Adesão  ao  programa  de  parcelamento  de  crédito  tributário  (Lei  nº  12.810/13).
Equiparação ao pagamento para fins de extinção de punibilidade. Na hipótese de parcelamento
ofertado aos Municípios com base na Lei nº 12.810/13, que é o caso do autos, a adesão a referido
Programa equipara-se ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações
não  poderão  ser  inadimplidas.  A ausência  de  pagamento  na  data  do  respectivo  vencimento
autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal  de recursos do Fundo de Participação do
Município,  para  sua  quitação.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Ressalvada a possibilidade de desarquivamento dos autos em caso de rescisão do parcelamento.
Homologação do arquivamento.

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

137. Processo: JFCE/MRCNU-0005213-
33.2015.4.05.8100-INQ

Voto: 7025/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

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

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

138. Processo: JF/CE-0004499-73.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 6794/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME  DE ESTELIONATO CONTRA O INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93,  ART. 62,  IV).  APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto
crime  de  estelionato  previdenciário  majorado,  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  Código  Penal,
consistente  no recebimento indevido de 08 (oito)  parcelas de benefício  previdenciário  após o
falecimento da segurada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito  com fundamento no princípio  da insignificância  e na ausência  de indícios de autoria.  3.
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Discordância do Magistrado. Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. Tendo em vista o recebimento
irregular do benefício por 08 (oito) meses e a relevância do bem jurídico protegido, não se mostra
razoável o arquivamento dos autos. Não se trata de patrimônio particular, mas da coletividade.
Aqui,  a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se também a proteção da
confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas diversas formas
de  custeio.  5.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos  semelhantes,  tem  homologado  as
promoções de arquivamento, mas somente quando constatada a completa ausência de dolo na
percepção indevida de até 3 (três) meses, que não é o caso dos autos. 6. Presentes indícios de
materialidade e autoria delitivas. 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

139. Processo: JF/CE-0012368-58.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 6796/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DESCRITOS  NOS ARTS.  48  E  64  DA LEI  Nº
9.605/98 E ART. 330 DO CP. EDIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTO TURÍSTICO E IMOBILIÁRIO
EM  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE  (DUNAS).  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. EMBARGO
LAVRADO EM 11/2005. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO TOCANTE AOS CRIMES
PREVISTOS NOS ARTS. 64 DA LEI Nº 9.605/98 E 330 DO CP. ARQUIVAMENTO PREMATURO
QUANTO À CONDUTA DE IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO NATURAL EM ÁREA
DE DUNAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1.
Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  inicialmente  para  apurar  possível  prática  de  crime
ambiental previsto no art. 64 da Lei nº 9.605/98 por parte de representantes de sociedade de
empreendimentos  turísticos  e  imobiliários,  que,  além  de  erguer  uma  edificação  em  área  de
preservação permanente (dunas), supostamente impedindo a regeneração da vegetação natural,
descumpriu  termo  de  embargo  da  referida  construção,  localizada  no  complexo  praiano
denominado  Porto  das  Dunas,  no  município  de  Aquiraz/CE.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante requereu fosse decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva  tanto  em relação  ao  crime de  desobediência  como no  tocante  à  infração
ambiental. 3. O Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará houve por bem devolver
os autos ao Ministério Público Federal para nova manifestação, pois, a seu ver, a manutenção do
empreendimento  ilegalmente  construído  ¿  fato  esse  não  esclarecido  ¿  ainda  impede  a
regeneração da vegetação natural, conduta prevista no art. 48 da Lei nº 9.605/98, não absorvida
pelo tipo a que se refere o art. 64 do mesmo diploma legal. 4. Ao se pronunciar novamente, o
representante  do  Parquet  requereu  o arquivamento  do  feito,  tendo  em vista  a  ocorrência  de
excludente de culpabilidade por erro de proibição escusável,  de que trata o art.  21 do Código
Penal. Consignou que a região na qual situada o empreendimento possui nos dias atuais diversas
edificações, muitas anteriores à construção embargada, o que evidencia, no caso, a ausência de
plena consciência da ilicitude por parte do agente. 5. O Juízo de primeiro grau, ao reexaminar o
feito,  acentuou  a  ausência  de  qualquer  elemento  que  permitisse  aferir  o  início  de  eventual
contagem  de  prazo  prescricional.  Considerou,  outrossim,  prematura  a  afirmação  do  órgão
ministerial acerca da falta de ¿plena consciência da ilicitude¿, não sendo suficiente para tanto o
simples  fato  de  outras  construções  terem  sido  edificadas  nas  proximidades.  6.  Observa-se,
inicialmente, a partir da análise da mídia digital, que o IBAMA, quando da apuração administrativa
referente ao termo de embargo, constatou a ocorrência do crime previsto no art. 64 da Lei nº
9.605/98. Levando em consideração que o referido embargo foi lavrado em 24/11/2005, data na
qual se constatou também o cometimento do crime mencionado, tem-se que já transcorreram bem
mais do que 4 (quatro) anos desde a data do fato, lapso esse previsto como marco da prescrição
da pretensão punitiva para os crimes cuja pena máxima é igual a 1 (um) ano, nos moldes do art.
109,  inc.  V,  do Código Penal.  7.  Com relação à possível  prática do crime de desobediência,
verifica-se que o descumprimento do embargo do IBAMA no empreendimento deu-se no ano de
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2005, quando constatado por meio de laudo técnico. Tal conduta delitiva, descrita no art. 330 do
Código Penal, prevê pena máxima de 6 (seis) meses de detenção e, do exame do art. 109, inc. VI,
do referido diploma, consideradas a data do fato e a redação anterior à Lei nº 12.234/10, vê-se
que a prescrição da pretensão punitiva verificou-se em 2 (dois) anos, já tendo decorrido quase 10
(dez) anos desde a prática ilícita.  8. Por outro lado, afigura-se prematuro o reconhecimento da
referida causa excludente de culpabilidade nesta fase inquisitorial em relação ao crime descrito no
art.  48  da  Lei  nº  9.605/98,  pois  não  evidenciada  de  plano.  Somente  ao  final  da  instrução
processual se faz possível apurar a culpabilidade, não se mostrando suficiente, a demonstrar o
erro  de  proibição,  consideração  inicial  de  que  a  região  em que  se  situa  o  empreendimento
embargado encontra-se nos dias atuais com diversos imóveis edificados, muitos anteriores ao ora
questionado. 9.  Ainda que se admitisse que os investigados desconheciam a ilicitude do fato
quando iniciaram a construção ou não tinham condições de alcançar esse conhecimento, o que se
admite  para  argumentar,  o  certo  é  que  tudo  indica  que  os  investigados  poderiam facilmente
chegar ao conhecimento e à conclusão de que a continuidade da obra caracterizaria conduta
ilícita. 10. Insistência no arquivamento quanto aos crimes descritos no art. 64 da Lei nº 9.605/98 e
no  art.  330  do  Código  Penal.  Designação  de  outro  membro  para  dar  prosseguimento  à
persecução no tocante ao delito previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  insistência  no
arquivamento quanto aos crimes descritos no art. 64 da Lei nº 9.605/98 e no art. 330 do Código
Penal. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução no tocante ao delito
previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

140. Processo: JF-RN-0003900-44.2014.4.05.8400-
IP

Voto: 7015/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME  DE  MOEDA FALSA.  CP,  ART.  289,  §  1º.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93. INDÍCIOS DE QUE O INVESTIGADO REINTRODUZIU A CÉDULA FALSA. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. 1. Trata-se de Inquérito
Policial  instaurado para apurar  possível  crime de moeda falsa,  previsto  no art.  289,  §  1º,  do
Código Penal. 2. Segundo consta dos autos, a conduta delituosa ocorreu no dia 28 de abril de
2014, em Parnamirim/RN, ocasião em que um frentista de posto de combustíveis teria recebido
uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais) de um cliente que conduzia um veículo de cor branca.
Comunicado o fato à Polícia Federal, a nota foi submetida a exame pericial que comprovou a
falsificação.  3.  Designado  em  cumprimento  à  decisão  proferida  por  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e  Revisão,  que  entendeu prematuro  o  arquivamento  do  feito,  o  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  ressaltando  a  ausência  de  dolo  na
conduta  do  investigado.  4.  O Juízo  da  14ª  Vara  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  discordou
novamente da promoção de arquivamento por entender que a conduta em apreço supostamente
amolda-se ao previsto no art. 289, § 2º, do Código Penal, que pune com detenção, de 6 (seis)
meses a 2 (dois) anos, e multa, quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou
alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade. 5. Ao que se tem, os elementos
reunidos pela investigação evidenciam ter sido o ora investigado quem reintroduziu a nota em
circulação.  6.  Como  bem  enfatizado  pelo  Juízo  de  origem,  o  comportamento  apressado  do
investigado ao realizar o pagamento no posto de gasolina, aliado ao fato de que a empresa em
que trabalha repassa o prejuízo ao empregado quando este recebe alguma moeda falsificada, são
indicativos de que o suspeito percebeu a falsidade da nota e tentou livrar-se dela para evitar o
desconto em seu salário. Tal conduta, a princípio, pode caracterizar o crime previsto no art. 289, §
2º,  do CP,  que pune quem restitui  à  circulação a cédula  falsa que recebeu de boa-fé,  como
verdadeira.  7.  Desse modo,  presentes indícios de autoria  e materialidade,  ainda que existam
dúvidas  acerca  da  prática  da  conduta  na  modalidade  dolosa,  deve-se  dar  prosseguimento  à
persecução penal, considerando que somente no curso da instrução criminal será oportunizada a
produção de provas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 8. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para oferecimento de denúncia.
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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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

141. Processo: JFRS/BAG-5002586-
66.2012.4.04.7109-INQ - Eletrônico 

Voto: 6819/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
BAGÉ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
ATOS DE TRANSFERÊNCIA DE POSSE DE TRÊS IMÓVEIS PERTENCENTES À ASSOCIAÇÃO
DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL.  MPF:  INEXISTÊNCIA  DE  FRAUDE.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. VENDA DA POSSE E POSTERIOR
AJUIZAMENTO  DE  USUCAPIÃO.  POSSÍVEL UTILIZAÇÃO  DE  ARTIFÍCIO  PARA EVITAR  A
CONSTRIÇÃO  DO  BEM  E  A  CONFIGURAÇÃO  DE  FRAUDE  À  EXECUÇÃO  FISCAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de estelionato
(CP, art. 171, § 3º) por parte dos representantes legais de associação de assistência social, em
detrimento  de  órgãos  fazendários  da  União.  2.  Segundo  consta  dos  autos,  as  investigações
iniciaram-se a partir da abertura do PIC nº 1.29.001.000054/2010-71, com o objetivo de apurar a
licitude  de  atos  de  transferência  de  posse  de  três  imóveis  pertencentes  à  associação  de
assistência social a particulares, malgrado o fato de a entidade ser devedora de expressiva soma
de valores à fazenda pública. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito, ressaltando não ter sido verificada, no caso concreto, a existência de fraude, consistente
em um embuste tendente a causar prejuízo patrimonial  à  vítima.  Para que se constatasse a
ocorrência do delito em tela, consignou o representante do Parquet, ¿seria necessário constar
que as vendas dos imóveis teriam ocorrido de forma simulada ou, talvez, mediante o registro da
negociação por preço inferior  ao efetivamente pago, buscando, desse modo,  lesar  a possível
satisfação de crédito tributário da Fazenda Pública da União¿, o que não se comprovou após o
exame dos elementos coligidos no decorrer da investigação policial. 4. O Juízo da 1ª Vara Federal
da Subseção Judiciária de Bagé/RS, por sua vez, discordou do arquivamento por vislumbrar uma
série  de indícios que,  em tese,  podem configurar  estelionato  contra  a  Fazenda Pública.  Nos
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93, considerando as razões ministeriais
improcedentes, determinou a remessa dos autos a esta 2ª CCR/MPF. 5. Com efeito, é possível
extrair  dos autos que o domínio dos imóveis não foi juridicamente alienado, mas apenas sua
posse transferida a terceiros. Por meio de ação de usucapião, patrocinada por advogado que
também fez parte da assembleia que aprovou as supostas alienações, buscou-se, posteriormente,
o domínio pleno da coisa. 6. Como bem pontuado pelo Juízo de origem, a conduta em apreço
pode configurar crime de estelionato tanto na ocorrência de preço inferior ou venda simulada
como também quando são adotados artifícios jurídicos, a exemplo da venda da posse e posterior
ajuizamento de ação de usucapião, para dificultar ou inviabilizar a caracterização de fraude à
execução, na forma do art. 185 do CTN, afastando a responsabilização do bem pelo débito fiscal.
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.

142. Processo: JF/SP-0001792-26.2015.4.03.6181-
PIMP

Voto: 6915/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º.
MPF:  AUSÊNCIA DE INDÍCIOS  DE CRIME  ANTECEDENTE  DE  COMPETÊNCIA FEDERAL.
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DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.
MOVIMENTAÇÃO  FINANCEIRA  ATÍPICA.  POSSÍVEL  CRIME  ANTECEDENTE  DE
COMPETÊNCIA ESTADUAL. ATOS QUE OCORRERAM ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DAS
ALTERAÇÕES DA LEI Nº 9.613/98 PELA LEI Nº 12.683/12, QUE PERMITIU A CONFIGURAÇÃO
DO  DELITO  DE  LAVAGEM  DE  CAPITAIS  A PARTIR  DE  QUALQUER  INFRAÇÃO  PENAL.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. FATOS JÁ COMUNICADOS AO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. 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 contribuintes pessoas
físicas que teriam apresentado movimentações financeiras atípicas. 2. O Procurador da República
oficiante requereu judicialmente o declínio de competência,  sustentando que, por ora,  não há
indícios  da prática  de crime contra  o  sistema financeiro  nacional  ou em detrimento  de bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades e que, se as quantias suspeitas tiverem
origem criminosa, tal gênese remonta a crimes que escapam da atribuição do Ministério Público
Federal. 3. O Juízo da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo rejeitou o pedido ministerial por
vislumbrar indícios da prática de crimes vinculados à sonegação fiscal. 4. Com efeito, o Relatório
de Inteligência Financeira nº 10602 do COAF apresenta expressiva movimentação de valores em
contas bancárias dos investigados,  que alcançou o montante de R$ 4.411,860,00,  no período
entre 09/2010 a 04/2012, muito embora um deles estivesse cadastrado com uma renda mensal de
R$ 1.380,26. 5. O RIF evidencia que as transações nas contas mantidas no Banco do Brasil são
incompatíveis, o que, em tese, caracteriza, ao menos, omissão de receitas ou mesmo ocultação
de recursos de terceiros, visto que bem acima da renda declarada por procurador, indicando que o
primeiro investigado estaria se utilizando de interposta pessoa (a segunda investigada) para a
prática  delitiva.  6.  Ocorre  que,  muito  embora  o  RIF  mencionado  noticie  a  existência  de
movimentação financeira atípica, revelando indícios de lavagem de capitais, não há, em princípio,
interesse federal que justifique a persecução na esfera federal, uma vez que o possível crime
antecedente que se pode vislumbrar seria de competência da Justiça Estadual. 7. Destaque-se
que os atos que poderiam ser vinculados à possível sonegação fiscal foram praticados antes da
entrada em vigor das alterações da Lei nº 9.613/98, implementadas pela Lei nº 12.683/12, que
revogou o rol taxativo de crimes antecedentes, permitindo a configuração do delito a partir de
qualquer infração penal. 8. Insistência no reconhecimento da incompetência da Justiça Federal
para  processamento  do  feito,  arquivando-se  os  autos  em virtude  de  tais  fatos  já  terem sido
comunicados ao Ministério Público Estadual.

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

143. Processo: JF/SP-0011052-30.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6679/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CONDUTA
TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se
de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inc. I,
da Lei  nº 11.343/06,  tendo em vista a apreensão de sementes de maconha (Cannabis sativa
Linneu), supostamente importadas da Holanda por investigado residente em Fortaleza/CE. 2. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando a atipicidade
do fato em apuração e a insignificância penal da conduta. 3. O Juízo da 5ª Vara Federal Criminal
de São Paulo indeferiu o arquivamento por entender que as sementes de maconha importadas,
conquanto não possuam o THC (substância considerada como proibida pela Portaria nº 344/98 do
Ministério da Saúde), destinam-se ao cultivo de entorpecentes, o que é visto como crime pelo
ordenamento jurídico. 4. Embora as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
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do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  ¿a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta¿ (HC nº 100.437/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a
conduta do investigado ajusta-se,  em princípio,  ao previsto  no art.  33,  § 1º,  inc.  I,  da Lei  nº
11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda
que  para  consumo  próprio,  o  que  afasta,  assim,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  7.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  sendo,  por  isso,  prematuro  o  arquivamento.  8.
Afigura-se, por fim, inviável a aplicação da tese da insignificância ao caso porquanto as sementes
de maconha apreendidas, ainda que em pequena quantidade, constituem matéria-prima para a
produção, em maior volume, de substância entorpecente. 9. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

144. Processo: JF/SP-0014819-47.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6797/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc.  I,  da  Lei  nº  11.343/06.  Importação  de  sementes  da  planta  de  espécie  Cannabis  sativa,
conhecida como maconha. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento ao
fundamento de atipicidade da conduta. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª
CCR.  4.  Embora  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  ¿a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta¿ (HC nº 100.437/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. 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. Precedentes da 2ª CCR. 7. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro para prosseguir na persecução
penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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145. Processo: JF/SP-0015238-67.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6697/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI
Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. CONDUTA
TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se
de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, inc. I,
da Lei  nº 11.343/06,  tendo em vista a apreensão de sementes de maconha (Cannabis sativa
Linneu), supostamente importadas da Holanda por investigado residente em São Gonçalo/RJ. 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na atipicidade
do fato em apuração e na inexpressiva lesividade da conduta. 3. O Juízo da 3ª Vara Federal
Criminal de São Paulo indeferiu o arquivamento, ressaltando que a autoria do delito ¿é conhecida,
o  laudo  pericial  comprova  que  o  material  apreendido  restou  identificado  como  sementes  de
maconha, aptas a gerar as respectivas plantas produtoras do entorpecente, e a quantidade de
sementes  apreendidas  é  suficiente  para  manter  um  cultivo  permanente  da  planta  proibida¿.
Consignou,  ainda,  que ¿não compete aos agentes repressores do Estado,  responsáveis  pela
persecução penal, decidir, com base em argumentos de evidente conveniência, se uma conduta,
prévia e legalmente considerada de relevância penal, será ou não investigada ou submetida à
persecução penal¿. 4. Embora as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  ¿a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta¿ (HC nº 100.437/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º
6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a
conduta do investigado ajusta-se,  em princípio,  ao previsto  no art.  33,  § 1º,  inc.  I,  da Lei  nº
11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda
que  para  consumo  próprio,  o  que  afasta,  assim,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  7.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  sendo,  por  isso,  prematuro  o  arquivamento.  8.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

146. Processo: JF/UMU-5005916-95.2012.4.04.7004-
AP - Eletrônico 

Voto: 6859/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 334, CAPUT, C/C OS ARTS. 29 E 62,
IV,  DO CP.  PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART.  89,  LEI  Nº
9.099/95).  NEGATIVA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C LC Nº  75/93,
ART.62,  IV.  SÚMULA Nº  696  DO  STF.  CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  REGISTRO  DE
ANTECEDENTE  QUE  NÃO  OBSTA A CONCESSÃO  DO  SURSIS.  DENÚNCIA REJEITADA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA OFERECER A PROPOSTA. 1. Trata-se de
Ação Penal instaurada para apurar a possível prática do crime previsto no art. 334, caput, c/c os
arts. 29 e 62, IV, todos do Código Penal, em virtude da importação clandestina de mercadorias
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(cigarros,  eletrônicos  e  medicamentos)  de  procedência  estrangeira.  2.  Tendo  em  vista  o
recebimento  da  denúncia  pelo  TRF  da  4ª  Região,  os  autos  retornaram  ao  Procurador  da
República  oficiante,  que  se  manifestou  contrário  à  proposta  de  suspensão  condicional  do
processo oferecida inicialmente ao réu, requerendo a retomada do curso regular do processo. 3.
O  Juízo  da  1ª  Vara  Federal  de  Umuarama/PR,  por  entender  que  o  registro  do  antecedente
invocado não constitui  óbice à oferta  do benefício,  ordenou a remessa a esta  2ª Câmara de
Coordenação e  Revisão,  nos  termos do  art.  28  do  CPP e  da  Súmula  nº  696  do  STF.  4.  A
circunstância  que poderia  causar óbice,  no presente caso,  à  concessão do  benefício  seria  a
existência da Ação Penal nº 5001132-57.2012.404.7010. Sucede que, no citado procedimento, a
denúncia foi rejeitada, sendo que dessa decisão foi interposto recurso em sentido estrito pelo
Ministério Público Federal, ao qual foi negado seguimento. O recurso especial não foi admitido,
tendo, em seguida, ocorrido o trânsito em julgado. 5. Em tal contexto, o referido feito criminal não
pode ser  utilizado em desfavor  do  denunciado  como forma de justificar  a  suposta  reiteração
delitiva, em especial para impedir a obtenção do benefício. 6. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para propor a suspensão condicional do processo.

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

147. Processo: JF/UMU-5004586-97.2011.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 6857/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO CLANDESTINA DE RÁDIO COMUNICADOR. NEGATIVA
DE  PROPOSTA DE  BENEFÍCIOS  PREVISTOS  NA LEI  Nº  9.099/95.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.62,  IV.  SÚMULA Nº  696  DO  STF.
CONHECIMENTO  DA  REMESSA  FATO  TIPIFICADO  NO  ART.  183  DA  LEI  Nº  9.472/97.
ATIVIDADE ILÍCITA HABITUAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO  PROCESSO  NOS  AUTOS  DE  AÇÃO  PENAL  INSTAURADA  PELO  MESMO  ILÍCITO.
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NEGATIVAS. INVIABILIDADE DO OFERECIMENTO DE
BENEFÍCIOS LEGAIS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NOS SEUS ULTERIORES TERMOS. 1.
Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a possível prática do crime previsto no art. 183 da
Lei nº 9.472/97, em virtude da utilização de rádio comunicador dissimulado no interior de veículo
apreendido  pelo  transporte  de  mercadoria  de  procedência  estrangeira  desacompanhada  da
devida documentação fiscal. 2. O Procurador da República oficiante deixou de oferecer a proposta
de  suspensão  condicional  do  processo,  questionando  a  decisão  por  meio  da  qual  foi
desclassificado o crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97 para o delito do art. 70 da Lei nº 4.117/62.
Consignou, também, que o fato de o réu ter anteriormente descumprido a suspensão condicional
do processo que lhe foi  ofertada demonstra  personalidade e conduta social  negativas,  o que
impede a concessão de novos benefícios. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Umuarama/PR, por
entender que não se pode atribuir ao denunciado personalidade e conduta social negativas em
razão do descumprimento de suspensão condicional  do processo,  determinou a remessa dos
autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP e da Súmula nº
696/STF,  para  manifestação  acerca  do cabimento  ou  não  dos  benefícios  previstos  na Lei  nº
9.099/95. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 93.870/SP, decidiu que o crime
do art. 183 da Lei n° 9.472/97 consuma-se quando há habitualidade, enquanto o crime do art. 70
da Lei n° 4.117/62 ocorre quando a conduta é clandestina, mas não reiterada. 5. No caso em
exame, restou comprovada nos autos a habitualidade da conduta ora investigada, já que o veículo
é de propriedade do acusado, responsável pela instalação do rádio comunicador a fim de servir de
ferramenta de trabalho para a atividade que desenvolvia de forma clandestina e profissional. Ele
mesmo confessou que várias foram as viagens. 6. Tal fato, previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97,
cuja  pena máxima comina  4  (quatro)  anos  de  detenção,  afasta  a  possibilidade  de  oferta  de
proposta de benefícios previstos na Lei nº 9.099/95. 7. De outra parte, faz-se necessário ressaltar
que o acusado já teve revogada a benesse da suspensão condicional do processo pelo Juízo da
7ª Vara Federal de Ribeirão Preto/SP, em razão do completo desinteresse em adimplir com as
condições que lhe foram propostas nos autos de ação penal também instaurada pela prática do
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crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 8. É de se convir, desse modo, que não faz jus o réu
a qualquer dos benefícios previstos na Lei nº 9.099/95, pois demonstrou, com a atividade ilícita
reiterada e com o descaso no cumprimento de acordo judicial, serem negativas sua conduta social
e sua personalidade. 9. Insistência na recusa de oferta de proposta de transação penal ou de
suspensão condicional do processo, prosseguindo o feito nos 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

148. Processo: 1.23.000.003093/2014-88 Voto: 6896/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171). CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES
ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL  E  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1. Notícia de Fato instaurada
para apurar possível prática do crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP, tendo em vista
que particular teria adquirido joias e dado como forma de pagamento cheques com insuficiência
de fundos. 2. O Promotor de Justiça auxiliar do Estado do Pará declinou da atribuição para o
Ministério Público Federal, sob o fundamento de que eventual crime teria ocorrido em detrimento
da Caixa Econômica Federal, posto que as joias teriam sido empenhadas na referida empresa
pública. 3. A Procuradora da República oficiante divergiu do entendimento do Ministério Público
Estadual,  entendendo  que  não  houve  prejuízo  a  empresa  pública  federal  em  questão,  por
considerar  que  as  joias  estavam  na  posse  de  particular,  com  a  devida  transferência  de
propriedade  mediante  a  tradição  de  coisa  móvel.  4.  Remessa  conhecida  como  conflito  de
atribuições  entre  o  Ministério  Público  Federal  e  o  Ministério  Público  Estadual,  que  deve  ser
dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1
do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678,
1717 e 2225). 5. Encaminhamento dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
ao Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o
Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

149. Processo: 1.26.000.001933/2015-47 Voto: 6895/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME EM RAZÃO DO EXERCÍCIO IRREGULAR
DO DIREITO DE GREVE. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA
DIRIMIR O CONFLITO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime por
parte de integrantes de sindicato, tendo em vista a paralisação do serviço de transporte público
coletivo  urbano  de  passageiros  na  região  metropolitana  do  Recife,  sem  o  atendimento  das
formalidades e exigências da Lei nº 7.783/89. 2. O Promotor de Justiça do Estado de Pernambuco
declinou da atribuição para o Ministério Público Federal, entendendo que, em relação a possível
cometimento de crime, a competência seria da Justiça Federal.  3. O Procurador da República
oficiante divergiu do entendimento do Ministério Público Estadual, suscitando conflito negativo de
atribuição,  por  entender  que  o  fato  analisado  não  se  situa  dentre  aqueles  da  esfera  de
competência da Justiça Federal. 4. Conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e o
Ministério Público Estadual que deve ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme
preconizado  na  Tese  nº  7  da  Edição  nº  1  do  Informativo  de  Teses Jurídicas  da  PGR e  em
precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). 5. Encaminhamento dos autos ao
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Exmo. Sr. Procurador-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
ao Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o
Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

150. Processo: DPF/JZO/BA-0026/2014-INQ Voto: 6806/2015 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO, OCORRIDO EM UMA AGÊNCIA
DOS CORREIOS,  E DE HOMICÍDIO DOLOSO, OCORRIDO DURANTE A FUGA. CONEXÃO
ENTRE OS DELITOS. REVISÃO DE DECLÍNIO PARCIAL DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 33
DA 2ª  CCR).  COMPETÊNCIA DO  TRIBUNAL DO  JÚRI  FEDERAL.  CPP,  ART.  78,  I  E  III.
HARMONIZAÇÃO  DE  TODAS  AS  COMPETÊNCIAS  CONSTITUCIONAIS.  CF.  ART.  5º,  INC.
XXXVIII, ALÍNEA D, E ART. 109, INC. IV. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado
inicialmente para apurar possível crime de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º, I e II), praticado
por três indivíduos não identificados, que teriam subtraído o numerário existente (R$ 3.407,24) no
guichê  da  agência  dos  Correios  no  município  de  Casa  Nova/BA,  em  ação  ocorrida  no  dia
19/11/2013.  2.  Segundo  consta  dos  autos,  os  três  indivíduos,  um  deles  identificado
posteriormente, anunciaram o assalto e de imediato efetuaram um disparo de arma de fogo em
direção  ao  vigilante  de  uma  empresa  de  segurança,  que,  apesar  de  atingido  na  região  do
abdômen, não sofreu qualquer ferimento em virtude do colete balístico que utilizava. Durante a
fuga, os delinquentes entraram em confronto com três policiais, o que resultou na morte de um
terceiro nas imediações de outro estabelecimento comercial, ainda no referido município, na BR-
235. 3. Nos autos do IPL nº 322/2013, instaurado pela Polícia Civil local, o Ministério Público do
Estado da Bahia ofereceu denúncia contra um dos agentes pela prática dos crimes de latrocínio
tentado (CP, art. 157, § 3º, c/c o art. 14, II), tendo como vítima os CORREIOS, e de homicídio
qualificado (CP, art. 121, § 2º, V), cuja vítima foi um terceiro atingido por disparos durante a fuga
dos envolvidos. 4. Ao apreciar o presente IPL, instaurado a partir de expediente dos CORREIOS
para apurar os mesmos fatos, o Procurador da República oficiante promoveu o declínio parcial de
suas atribuições, ressaltando que ambas as competências ¿ tanto da Justiça Federal como do
Tribunal do Júri ¿ tem assento constitucional, não havendo como uma prevalecer sobre a outra.
Asseverou, por isso, que a cisão no julgamento das infrações penais conexas ¿é a medida que se
impõe,  sendo a Justiça Federal  competente para  o  processo  e julgamento  da infração penal
praticada em detrimento da empresa pública federal (CORREIOS) e a Justiça Estadual para o
julgamento  do  crime  doloso  contra  a  vida¿.  5.  Conforme  admite  o  Procurador  da  República
oficiante, verifica-se no caso a ocorrência de dois crimes conexos (CPP, art. 76, II). Há entre eles
manifesta conexão, o que implica a unidade de processo perante o Juízo prevalente, para fins de
julgamento  conjunto  (CPP,  art.  79).  6.  A definição  da  competência  em caso  de  conexão  ou
continência, havendo concurso de jurisdição, realiza-se segundo as regras do art. 78 do CPP. Se
há concurso entre a competência da Justiça Comum Federal e da Justiça Estadual, prevalece a
da primeira. Embora não seja a Justiça Comum Federal especial em relação à Justiça Estadual
(CPP art. 78, IV), aplica-se a orientação da Súmula 122 do STJ, sendo a qual ¿compete a Justiça
Federal  o  processo  e  julgamento  unificado  dos  crimes  conexos  de  competência  federal  e
estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, "a", do Código de Processo Penal¿. 7. Havendo
concurso  entre  a  competência  do Tribunal  do  Júri  e  a  de outro  órgão  da  jurisdição  comum,
prevalece  a  competência  do  juri,  nos  termos  do  art.  78,  I,  do  CPP.  8.  Nesse  contexto,  a
competência  para  o  processo  e  julgamento  dos  crimes de  latrocínio  tentado,  que  tem como
vítimas a Empresa de Correios e  o agente de segurança por  ela  contratado,  e  de homicídio
doloso, cuja vítima foi um terceiro atingido durante a fuga dos agentes, caberá ao Júri Federal.
Essa é a solução que harmoniza a competência da Justiça Federal e do Tribunal do Juri (CF, arts.
5º,  inc.  XXXVIII,  alínea ¿d¿,  e 109, inc.  IV).  9.  Em síntese,  a conexão importa a reunião de
processos, prevalecendo a competência da Justiça Federal e no âmbito desta a do Tribunal do
Júri, para julgamento do crime doloso contra a vida e do crime patrimonial. 10. Não homologação
do declínio parcial de atribuições. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
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dar prosseguimento à persecução penal quanto aos dois delitos mencionados

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.

151. Processo: 1.00.000.009990/2015-81 Voto: 6903/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  CERTIFICADO  DE
CONCLUSÃO DE CURSO POR ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA. CP, ART. 299.
MPF:  PEDIDO  DE  INSTAURAÇÃO  DE  CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CCP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR CRIME DE FALSIFICAÇÃO E USO DE
DIPLOMA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR, INTEGRANTE
DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO, SUJEITA À AUTORIZAÇÃO E CONTROLE DO PODER
PÚBLICO FEDERAL. LEI Nº 9.394/96, ART. 16, II. PRECEDENTE DO STF. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de Inquérito
Policial instaurado para apurar possível crime de falsificação de diploma emitido por entidade de
ensino superior privada, bem como o uso desse documento perante a Diretoria de Instrução e
Ensino da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, para fins de obtenção de adicional de pós-
graduação. 2. Consta dos autos que a conduta da policial militar já foi objeto de denúncia perante
a Justiça Militar,  restando tão somente a apreciação da prática do crime comum contra  a  fé
pública, perpetrado, em tese, pela então coordenadora de pós-graduação da instituição particular
de ensino superior. 3. O Ministério Público Estadual manifestou-se pela incompetência do Juízo,
por entender que ¿essa análise compete à Justiça Federal, pois as instituições de ensino superior
criadas e mantidas pela iniciativa  privada também integram o sistema federal  de ensino,  nos
termos da Lei  de Diretrizes  e  Bases da Educação¿.  4.  O Procurador  da  República  oficiante
requereu  judicialmente  fosse  suscitado  conflito  negativo  de  competência,  ressaltando  que  o
diploma falso foi emitido por instituição de ensino superior privada. 5. O Juízo da 1ª Vara Federal
de Itajaí/SC reconheceu a competência para processar e julgar o feito. Consignou que o crime
investigado  transcende  as  atividades  negociais  e  de  gestão  do  estabelecimento  de  ensino
superior, afrontando o sistema de educação em si, o que atrai, no caso, a competência da Justiça
Federal. 6. Em que pese se tratar de instituição particular de ensino superior, verifica-se, no caso,
ofensa direta a serviços ou interesses da União. Isso porque a teor do art. 16, inc. II, da Lei nº
9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de ensino superior criadas e mantidas
pela iniciativa privada integram o sistema federal de ensino. 7. No presente caso, a emissão de
certificado de conclusão de curso de pós-graduação, mais do que uma mera atividade de gestão
de instituição de ensino, refere-se ao próprio direito à educação. O suposto crime de falsificação
transcende as atividades negociais e de gestão do estabelecimento de ensino superior, violando o
sistema de ensino, o que atrai a competência da Justiça Federal. 8. Portanto, cuidando-se de ato,
pela sua natureza, longa manus do poder delegante, decorrente de disciplinamento para o ensino
superior fixado pelo Conselho Federal de Educação, o controle judicial compete à Justiça Federal.
9. Precedente do STF: HC nº 93.938/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 23/11/2011 10.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

152. Processo: 1.29.010.000135/2015-77 Voto: 6897/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTO ANGELO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INC. V, DA
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LEI  Nº  8.137/90).  SUPOSTA  VENDA  DE  MERCADORIA  SEM  A  EMISSÃO  DA
CORRESPONDENTE NOTA FISCAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO
Nº 32 DA 2ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício
encaminhado pelo Juízo da Vara Adjunta do JEC da Comarca de Augusto Pestana/RS, mediante
o qual foram remetidas cópias da ação de cobrança nº 149/3.14.0000468-6, para apreciação de
eventual crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. V), tendo em vista a suposta
venda de mercadoria sem a emissão da correspondente nota fiscal. 2. Promoção de declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual, com amparo na ausência de interesse federal no feito,
dada a sonegação de impostos estadual (ICMS) e municipal (ISSQN). 3. Declínio inadequado. 4.
A conduta  de  deixar  de  emitir  notas  fiscais  implica  sonegação de  tributo  estadual  (ICMS)  e,
concomitantemente, de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ, IRPF e Contribuições Sociais). 5.
Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  MPF  para
prosseguir na persecução penal, devendo comunicar os fatos à Receita Federal para a devida
apuração dos tributos eventualmente devidos.

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.

153. Processo: 1.29.000.002537/2015-25 Voto: 6799/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO COM BASE NA ATIPICIDADE.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93, ART. 62, IV). POTENCIALIDADE LESIVA DOS DEPOIMENTOS. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de falso testemunho,
previsto no art. 342 do Código Penal, praticado, em tese, pelas testemunhas da parte reclamada
na  ação  trabalhista  nº  0001302-59.2013.5.04.0006.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  dos  autos  com  fundamento  na  atipicidade,  aduzindo  que  as
declarações  prestadas  pelas  testemunhas  não  atingiram potencialidade  suficiente  a  influir  no
convencimento do Juiz do Trabalho. 3. Para configuração do crime de falso testemunho, não se
exige a  efetiva influência  na decisão judicial.  Basta  a existência  de potencialidade lesiva das
declarações prestadas pela testemunha. Precedentes do STF e do STJ. 4. Declarações falsas que
se revestiram de potencialidade lesiva, haja vista que versaram sobre fato juridicamente relevante
para a solução da lide (jornada de trabalho). 5. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

154. Processo: 1.36.000.000488/2015-51 Voto: 6909/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). CONSTITUIÇÃO
DE  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  DESNECESSIDADE.  CRIME  DE  NATUREZA  FORMAL.
DILIGÊNCIAS.  INFORMAÇÕES DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL QUANTO À POSSÍVEL
OCORRÊNCIA  DO  FATO  NOTICIADO.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato
instaurada a partir de expediente da Promotoria de Justiça de Araguacema/TO, dando conta de
possível omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias, nos meses de agosto/2011,
agosto/2013, fevereiro a junho/2013 e de janeiro/2014 a fevereiro/2015, por parte de empresa cujo
proprietário ocupa atualmente o cargo de Prefeito do município de Caseara/TO. 2. O Procurador
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Regional da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que não há justa
causa  para  a  propositura  de  ação  penal  pela  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária antes do lançamento definitivo do tributo. 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 nº 97888/RJ, DJe 02/06/2011). 4. De outro
lado,  verifica-se  que  foi  realizada  apenas  um  levantamento  acerca  de  débitos  da  empresa
investigada com a União pela Assessoria de Pesquisa e Análise da PRR-1ª Região, não havendo
demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa para a persecução
penal. No caso concreto, não se requisitou sequer informações à Receita Federal do Brasil quanto
à eventual ocorrência do fato noticiado. 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,  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

PADRÃO 

Pelo não conhecimento

155. Processo: 1.19.000.001374/2014-29 Voto: 6873/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  RELATO  DE  POSSÍVEL  RETALIAÇÃO  EM  RAZÃO  DE  PROTESTO
REALIZADO CONTRA EMPRESA MINERADORA.  INFORMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE
MERA DILIGÊNCIA POLICIAL PARA INSTRUÇÃO DE IPL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
HOMOLOGADA.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ADMINISTRATIVO.  INDICAÇÃO  DE
POSSÍVEIS ABUSOS POR PARTE DE POLICIAIS FEDERAIS. ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÃO
DESTE COLEGIADO. MATÉRIA AFETA À 7ª  CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. 1.
Notícia de Fato. Termo de declarações em que 6 (seis) cidadãos narram que receberam a visita
de pessoas em suas residências, que se identificaram como agentes da Polícia Federal, fazendo
inquirições sobre dados pessoais. Preocupação com a real identidade das pessoas, ou seja, se,
de fato são policiais federais,  pois temiam se tratar  de retaliação em decorrência de protesto
realizado no ano passado contra empresa mineradora da região. 2. Promoção de arquivamento
ressaltando  que  os  fatos  descritos  se  referem,  efetivamente,  à  diligência  da  Polícia  Federal
realizada para instruir o IPL nº 821/2013-SR/DPF/MA, que apura a possível prática dos crimes
previstos nos arts. 163, 260, 288 e 345 do Código Penal, em virtude da invasão da Estrada de
Ferro Carajás por moradores do município de Santa Rita/MA, cuja autoria é atribuída a um dos
declarantes. 3. Homologada a promoção de arquivamento por esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão,  na  612ª  Sessão  Ordinária,  de  24/11/2014.  4.  Recurso  Administrativo  interposto  por
entidade representante dos interessados. Remessa à 2ª CCR/MPF para análise. 5. Matéria que se
encontra afeta à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão (Controle Externo da Atividade Policial e
Sistema Prisional), uma vez afastada a suspeita inicial dos declarantes de que não se tratava de
diligência policial, mas de uma retaliação em razão de protesto realizado no ano passado contra
uma empresa mineradora. 6. Anulação do quanto deliberado na 612ª Sessão Ordinária, realizada
em 24/11/2014, encaminhando-se os autos à 7ª CCR, em cumprimento à Resolução CSMPF nº
148, de 1º de abril de 2014, publicada em 24/4/2014.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento,
remetendo-se os autos à PGR/7A.CAM - 7A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO para
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Homologação do Declínio de atribuição

156. Processo: DPF/CAX-0140/2013-INQ Voto: 6826/2015 Origem: GABPRM2-ALCC - ANDRE
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LUIS CASTRO CASELLI

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato qualificado, consistente no
saque indevido de benefício previdenciário após ó óbito da titular, ex-servidora municipal. CP, art.
171, § 3º. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 ¿ 2ª CCR). Eventual prejuízo em
detrimento do patrimônio do Fundo de Previdência do município de Aldeias Altas/MA. Inexistência
de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de
elementos  que  possam legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação do
declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

157. Processo: DPF/JFA-00274/2012-INQ Voto: 6825/2015 Origem: GABPRM1-CBFS - 
CARLOS BRUNO FERREIRA DA 
SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista e de falsificação de documento particular (termo de rescisão de contrato de trabalho).
CP, arts. 203 e 298. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 ¿ 2ª CCR). Intuito de
frustrar,  mediante fraude, direitos de apenas um trabalhador.  Entendimento de que compete à
Justiça  Federal  processar  e  julgar  apenas  os  crimes  que  ofendem  o  sistema  de  órgãos  e
instituições que preserva, coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores. Precedente do
STJ: CC nº 108.867/SP, Terceira Seção, DJe 19/04/2010. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação de 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.

158. Processo: DPF/PE-00579/2014-INQ Voto: 6784/2015 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  prática  dos  crimes  de  falsificação  de  documento  particular  e  de
estelionato. CP, arts. 298 e 171. Aposição de assinaturas e carimbos falsos em exames sanitários
de equinos por parte de médica veterinária. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 -
2ª CCR). Inexistência de indícios de que os documentos falsos tenham sido apresentados perante
órgãos ou entes federais. 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
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.

159. Processo: 1.01.004.000196/2015-02 Voto: 6805/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  possível  prática do crime de estelionato por  parte  do
Prefeito  do  município  de  Itacoatiara/AM,  consistente  na  publicação  em  jornal  local  de  carta
contrato relativa à execução de serviços de limpeza nas escolas municipais. Ajuste inexistente, de
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acordo com o proprietário da empresa supostamente contratada. CP, art. 171. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32  ¿  2ª  CCR).  Eventual  ilícito  praticado  em  detrimento  da
municipalidade. 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 a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual, com remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.

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

160. Processo: 1.11.000.001180/2015-01 Voto: 6824/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de posse irregular e/ou porte ilegal de arma
de fogo por parte de cidadãos que tiveram cancelados os respectivos certificados de registro de
atiradores,  os  quais,  mesmo depois  de  terem sido  oficiados  pelo  59º  Batalhão  de  Infantaria
Motorizado do Exército Brasileiro (Maceió/AL), não teriam se pronunciado quanto à reativação de
seus  certificados  no  prazo  estipulado  ou  entregue  suas  armas  de  fogo  na  campanha  de
desarmamento. Lei nº 10.826/03, arts. 12, 14 e 16. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 ¿ 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.  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.

161. Processo: 1.16.000.002807/2015-56 Voto: 6890/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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 particular estaria conduzindo veículo automotor em
via pública sem habilitação, de modo a gerar perigo de dano. CTB, art. 309. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos que não revelam eventual lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  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.

162. Processo: 1.17.000.002321/2015-81 Voto: 7030/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  ilícitos,  entre  eles,  ameaças,  que  estariam  ocorrendo  em  um
condomínio  situado  no  município  de  Vila  Velha/ES.  CP,  art.  147.  Revisão  de  declínio  de

66



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal
em  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

163. Processo: 1.18.000.002138/2015-48 Voto: 6804/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de estelionato, consistente na
oferta irregular de curso de Educação Física por parte de instituição de ensino superior. CP, art.
171.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR).  Instituição privada que
estaria oferecendo curso de complementação de bacharelado de Educação Física, sem a devida
autorização para atuar na qualidade de polo de ensino à distância. Eventual ilícito praticado contra
particulares. 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 a persecução penal. Precedentes da 2ª CCR: NF nº 1.24.000.001365/2015-
59, 626ª Sessão, 31/08/2015; IPL nº 0092/2012-RO, 585ª Sessão, 07/10/2013. Homologação do
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual.

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

164. Processo: 1.19.000.000492/2015-09 Voto: 88/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Voto-Vista. Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis ilícitos em contratos firmados pela
Petrobras S.A. para compra de terrenos no Estado do Maranhão, supostamente destinados à
implantação  da  Refinaria  Premium  no  município  de  Bacabeira/MA.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Expediente  instruído  apenas  com  documentos
particulares relativos à prestação de serviços de apresentação, intermediação e venda de imóveis
localizados na área industrial  da referida localidade. Carência de indícios da prática de crime
contra o sistema financeiro ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades, sujeito à competência da Justiça Federal. Eventual prejuízo em desfavor do patrimônio
de sociedade de economia mista. Incidência do enunciado nº 42 da Súmula do STJ. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. 

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

165. Processo: 1.22.000.002388/2015-55 Voto: 6760/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação  indébita.  Contribuição
sindical não repassada à entidade representante da categoria profissional. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 ¿ 2ª CCR). Inexistência de dano a bens, serviços ou interesses da
União, tendo em vista que as entidades sindicais não integram a administração pública federal.
Súmula nº 122 do STJ. Precedentes: ACO nº 1953 AgR, STF, Tribunal Pleno, DJ 19/02/2014;
AgRg no CC nº 132.766/SP, STJ, Terceira Seção, DJe 25/08/2014. Ausência de elementos de
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informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições 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.

166. Processo: 1.22.001.000322/2015-11 Voto: 6870/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato. Relato de que a mãe da
representante  vem  recebendo  ligações  de  alguém  que  se  identifica  como  ¿Procuradora  do
Juizado Especial Federal¿, solicitando depósito no valor de R$ 998,50 em conta de um terceiro,
para fins de liberação de um suposto crédito no valor de R$ 59.600,00. CP, art. 171. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). A circunstância de a possível autora do ilícito
haver se intitulado ¿Procuradora do Juizado Especial Federal¿ para perpetrar a possível fraude
não  é  suficiente  para  atrair  a  competência  da  Justiça  Federal,  pois  a  conduta  atenta
exclusivamente contra o patrimônio e a boa-fé de um particular.  Inexistência de lesão direta a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

167. Processo: 1.23.000.001551/2015-25 Voto: 6785/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 69-A). Prestação de informações
falsas ao Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais ¿ SISFLORA. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). 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.

168. Processo: 1.23.000.002199/2015-45 Voto: 7037/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 69-A) ou de falsidade ideológica
(CP, art. 299). Prestação de informações falsas ao Sistema de Comercialização e Transporte de
Produtos Florestais  ¿ SISFLORA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª  CCR).  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.
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169. Processo: 1.23.001.000415/2015-16 Voto: 6889/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que particular teria sofrido
golpe ao tentar sacar dinheiro em caixa eletrônico pertencente à CEF, situado no município de
Marabá/PA.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32 ¿  2ª  CCR).  Eventual  crime
praticado  contra  particular.  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.

170. Processo: 1.23.003.000632/2015-88 Voto: 6865/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  a  partir  de e-mail  encaminhado a PRM ¿ Altamira/PR,  no qual  a
representante comunica que vem sofrendo ameaças por parte de pistoleiros e que ajuizou ação
de reintegração de posse por ter sido retirada de suas terras, bem como apresentou reclamações
na Corregedoria do Estado, na Ouvidoria do Tribunal do Estado do Pará e no Conselho Nacional
de Justiça. Relato de que ¿a Justiça está sendo manipulada¿. 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.  Fatos sob apreciação da Justiça Estadual.  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.

171. Processo: 1.25.010.000089/2015-55 Voto: 6884/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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, §1º,
III.  Advogada que teria se apropriado indevidamente de quantia pertencente a sua cliente, ao
descontar,  do  montante  recebido  a  título  de  aposentadoria,  valor  superior  ao  pactuado  em
contrato de prestação de serviços advocatícios. Promoção de arquivamento que se recebe como
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  ao  patrimônio  de
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  em
favor do Ministério Público Estadual.

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

172. Processo: 1.26.000.002871/2015-91 Voto: 6883/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
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PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, relatando suposta ocorrência de tráfico e consumo de drogas na Praça do Cruzeiro,
situada no bairro do Cordeiro/Torrões, Recife/PE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 ¿ 2ª CCR).  Ausência de indícios de transnacionalidade na prática delitiva.  Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

173. Processo: 1.29.000.002871/2015-89 Voto: 7024/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que particular, ao agir
como  preposto  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  em  tese,  correspondente  da  Caixa
Econômica Federal, teria cobrado valores indevidos do noticiante, sob o pretexto de encaminhar
financiamento para o banco. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Informação prestada pela CEF de que a referida empresa privada não é mais sua correspondente
bancária desde a data de 29/08/2014, o que inviabilizaria a tomada de providências. Inexistência
de prejuízo suportado pela empresa pública federal. Eventual crime praticado contra particular.
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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.

174. Processo: 1.29.014.000157/2015-05 Voto: 7026/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Ministério do Trabalho e Emprego,
dando conta de Relatório de Análise de Acidente do Trabalho, realizado a partir de acidente fatal
que vitimou um trabalhador nas dependências de empresa situada no município de Lajeado/RS.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). Acidente que ocorreu quando a vítima realizava
atividades de manutenção e troca de telhas existentes sobre um corredor de circulação sem a
utilização de equipamentos de segurança. Fato com implicações no âmbito criminal e trabalhista.
Aferição pelo Ministério Público Estadual de suposto crime contra a vida (possível ocorrência de
culpa por parte dos administradores da empresa). Narrativa que não revela eventual crime contra
a  organização  do  trabalho.  Documentos  encaminhados  ao  Ministério  Público  do  Trabalho.
Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

175. Processo: 1.30.001.004612/2015-61 Voto: 6761/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  estelionato.  Cidadão  que  fez  uma
viagem ao exterior, tendo efetuado uma compra no valor de USD 817,85 e recebido a sua fatura
com a cobrança de outra despesa, que não reconhece, no montante de USD 5.945,50. CP, art.
171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). Eventual ilícito praticado em
detrimento de particular. 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.

176. Processo: 1.34.004.000877/2015-11 Voto: 7043/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de extorsão (CP, art. 158). Relato de que particular estaria sendo
constrangido  a  pagar  uma  quantia  em dinheiro  para  que  seus  vídeos  pessoais  não  fossem
publicados em sítio eletrônico. 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.

177. Processo: 1.34.004.000993/2015-31 Voto: 6887/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando que particular estaria se passando pela manifestante em sala de bate-papo de
sítio  eletrônico,  fornecendo  suas  informações  pessoais  e  apresentando-a  como  garota  de
programa.  Possíveis  crimes  contra  a  honra  e  de  falsa  identidade.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). Eventuais crimes praticados contra particular. 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.

178. Processo: 1.34.004.000997/2015-19 Voto: 6882/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, comunicando que os computadores de uma empresa teriam sido infectados por vírus,
que  criptografou  todos  os  arquivos,  alterando  suas  extensões.  Relato  de  que  a  empresa  foi
contactada pelo responsável, através de e-mail, o qual exigiu o pagamento de certa quantia para
a apresentação de uma solução. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 ¿ 2ª CCR). Eventual crime praticado contra particulares. 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

179. Processo: 1.30.009.000095/2015-81 Voto: 89/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. CRIME AMBIENTAL. COMÉRCIO ILEGAL DE MADEIRA (LEI
N.º 9.605/98, ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO). CONFLITO QUE SE RECEBE COMO DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). HOMOLOGAÇÃO. 
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível inserção de dados inverídicos no sistema
DOF.  2.  A Promotora de Justiça  do Estado  do Rio  de Janeiro  declinou  da atribuição  para o
Ministério Público Federal, sob o fundamento de que a inserção de dados falsos no sistema DOF
seria crime federal.  3.  Conquanto o Procurador da República oficiante tenha entendido que a
inserção de dados falsos no sistema DOF é indubitavelmente crime de competência federal, este
fato já foi objeto de denúncia. O presente procedimento refere-se a suposto comércio irregular de
madeira por empresa a qual valeu-se de uma inserção fraudulenta de dados perpetrada por outra
empresa  madeireira.  4.  Quanto  ao  comércio  irregular  de  madeira,  crime  previsto  no  art.  46,
parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, o Procurador oficiante entendeu pela competência da Justiça
Estadual, suscitando conflito negativo de atribuição. 5. A competência seria da Justiça Federal e,
consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal,  se demonstrado que a madeira
fosse  oriunda de área pertencente ou protegida  pela  União,  o  que não ocorreu no caso em
análise. Entendimento que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -
STJ (CC 128.616/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 18/03/2015; RHC 26.483/AM,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/08/2011) e nos Enunciados nos 39 e 43 desta 2ª
CCR/MPF. 6. Considerando a ausência de manifestação da Promotora de Justiça acerca do crime
descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, não há que se falar em conflito negativo
de atribuição. 7. Recebimento do conflito como declínio de atribuições. Homologação. 
8. Remessa dos autos ao MPE/RJ.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  relator,  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada  retificou,
oralmente, o voto n° 4268/2015, proferido na Sessão 630, de 05/10/2015, aderindo integralmente
aos  fundamentos  invocados  pelo  revisor,  Dr.  José  Adonis  Callou  de  Araújo  Sá.  O  colegiado
deliberou,  por  unanimidade  ,  pelo  recebimento  da  promoção  de  conflito  como  declínio  de
atribuições,  nos  termos do  voto  do  revisor.  Participou  da  votação  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira
Dodge.

Não Provimento do recurso

180. Processo: 1.33.000.002414/2015-61 Voto: 7016/2015 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,  IV).  POSSÍVEL  CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. CP, ART. 168, § 1º, II. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
RECORRIDA. REMESSA DOS AUTOS AO CONSELHO INSTITUCIONAL DO MPF. 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
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indébita  não  passa  de  mero  inconformismo  com  o  referido  enunciado.  3.  Na  628ª  Sessão
Ordinária, realizada em 21/9/2015, esta 2ª CCR deliberou, à unanimidade, pela não homologação
do arquivamento e designação de outro membro para prosseguir na persecução penal pelo crime
de apropriação indébita. 4. Cientificado da decisão, o Procurador da República oficiante interpôs
recurso, alegando, em síntese, que se tem, no caso, a figura do depositário infiel e que não há
como tipificar a conduta investigada como crime de desobediência ou de apropriação indébita.
Assevera, também, que a negativa de homologação da promoção de arquivamento, ainda que se
pretenda enquadrar o caso em situação diversa da prevista na Súmula Vinculante nº 25, não
escapa de seu teor, desautorizando decisão da Suprema Corte. 5. A decisão da 2ª Câmara deve
ser mantida em sua integralidade. Nos termos do voto impugnado, em que pese haver súmula do
Supremo  Tribunal  Federal  reputando  inconstitucional  a  prisão  civil  do  depositário  infiel,  tal
orientação  não  se  estende  à  seara  criminal,  autônoma da  esfera  cível,  inexistindo  óbice,  de
qualquer natureza, à tipificação da conduta apreciada. 6. Não há que se falar, no caso concreto,
em desrespeito à autoridade da Súmula Vinculante nº 25. O eventual descumprimento à ordem
judicial  de  depositar  bens  penhorados  dos  quais  era  fiel  depositário  tão  somente  traduz  a
consumação do crime de apropriação indébita qualificada, como disposto no art. 168, § 1º, inc. II,
do Código Penal.  7. Manutenção da deliberação deste Colegiado exarada na 628ª Sessão de
Revisão, de 21/9/2015. Remessa dos autos ao Conselho Institucional do MPF.

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

Homologação de Arquivamento

181. Processo: DPF/CZS-00249/2014-INQ Voto: 6788/2015 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art. 171, § 3º), em razão da ocorrência de saques indevidos de benefício previdenciário após o
óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saques realizados no período
de 04/2010 a 02/2015. Após investigação policial,  não foi  possível  colher indícios mínimos de
autoria  delitiva.  Informações da CEF de que não dispõe das imagens de circuito  fechado de
televisão (CFTV), tendo em vista que o prazo de arquivo dessas imagens é de aproximadamente
06 meses, e que os últimos saques realizados foram efetuados em caixas eletrônicos externos,
nos  quais  a  Caixa  não  dispõe  de  câmera.  Inexistência  de  elementos  de  informação  que
possibilitem a  realização  de novas  diligências  e  a  identificação  do  responsável  pelos  saques
indevidos. Homologação do arquivamento.

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

182. Processo: 1.01.004.000159/2015-96 Voto: 7033/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330) por parte do prefeito do
município de Candeias/BA, tendo em vista o não cumprimento de requisições do MPF, no sentido
de  fornecer  documentos  para  instruir  procedimento  investigatório  criminal.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que,  embora  a
destempo, a ordem foi cumprida pelo prefeito. Caso em que não se vislumbra intenção deliberada
de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado. Falta de justa causa
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

183. Processo: 1.11.000.000951/2015-34 Voto: 7028/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Particular relata que sua ex-mulher teria anexado aos autos de ação alimentícia
extratos bancários de sua conta sem autorização. Possível quebra de sigilo bancário. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  A tentativa  de  contactar  o  noticiante  para  que  este
fornecesse dados para dar início às investigações restou infrutífera, tendo em vista que o número
informado por ele não atendeu as ligações e não foi fornecido endereço residencial. Denúncia que
não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal
responsável e útil. Carência de dados concretos para apurar suposto 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.

184. Processo: 1.11.000.001567/2014-78 Voto: 6893/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado.  CP,  art.  171,  §3º.  Relato  de  que
funcionária  de salão  de beleza,  situado no  município  de Maceió/AL,  estaria  trabalhando sem
carteira assinada e recebendo seguro-desemprego concomitantemente. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que ex-empregada recebeu seguro-desemprego em
virtude  de  vínculo  empregatício  que  tinha  com  o  referido  salão.  O  encerramento  do  vínculo
ocorreu  em 06/2014 e  não  há  qualquer  outro  registro  de  emprego  posterior.  Tipo  penal  não
configurado. 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.

185. Processo: 1.14.000.001212/2015-58 Voto: 6661/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  ofertada  pelo  Presidente  do  Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia ¿ CREA/BA, dando conta de possível ocorrência
de crime contra a honra. Indivíduo não identificado que teria encaminhado para várias pessoas
mensagem com ¿denúncias mentirosas e desprovidas de fundamento¿ em desfavor do referido
órgão  e  contra  a  gestão  do  noticiante.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Mensagem  juntada  aos  autos  sem  qualquer  comprovação  de  que  teria  sido  efetivamente
veiculada  na  internet.  Ausência  de  informações  acerca  do  endereço  eletrônico  do  autor  e
destinatários, a data e a forma de envio. Indícios que não revelam a prática de infração penal.
Apontamento,  no  texto  questionado,  de  algumas  irregularidades  supostamente  ocorridas  no
CREA/BA, não havendo imputação específica de um fato certo e determinado, definido como
crime ou ofensivo à reputação do Presidente daquela autarquia. Manifestação de crítica à gestão,
que apenas faz transparecer a insatisfação do denunciante com a gestão da entidade. Atipicidade
da  conduta.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

186. Processo: 1.14.001.000366/2015-12 Voto: 6658/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de comunicação pelo ICMBio acerca da reforma de uma estrada
vicinal no interior do Refúgio de Vida Silvestre de Una/BA. Possível crime ambiental descrito no
art. 40 da Lei nº 9.605/98. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que
se tratava de reforma em um antigo trecho de estrada já  existente.  Relatório  de fiscalização
elaborado pelo ICMBio classificando a área atingida como de pequena extensão. Dano ambiental
considerado leve, sem causar comprometimento da biota. Mínima lesividade do fato. Aplicação de
multa  no  valor  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais),  com  apreensão  da  motosserra.  Sanções
administrativas  que  se  mostram  suficientes  e  proporcionais  para  repressão  da  conduta
investigada. Homologação do arquivamento.

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

187. Processo: 1.15.000.000570/2007-04 Voto: 7004/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para apurar suposto crime de sonegação de contribuição
previdenciária por  parte de associação evangélica beneficente e missionária,  estabelecida em
Fortaleza/CE. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pendência
de  julgamento  de  recurso  interposto  perante  o  Conselho  Administrativo  de  Recursos  Fiscais
(CARF).  Ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito.  Natureza  material  do  delito.  Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

188. Processo: 1.17.001.000164/2015-69 Voto: 6766/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Departamento Nacional de Produção Mineral
para apurar possível extração irregular de saibro. Lei nº 8.176/91, art. 2º e Lei nº 9.605/98, art. 55.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação do DNPM de que a atividade
minerária ilícita encontra-se paralisada há muitos anos, não sendo possível verificar sua autoria,
bem como o momento consumativo. Área já tomada por vegetação, constituindo indicativo de que
as atividades de lavra ocorreram em tempos pretéritos, o que torna inócua a realização de novas
diligências com a finalidade de elucidar os fatos. Homologação do arquivamento.

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

189. Processo: 1.19.004.000004/2015-15 Voto: 6759/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível fraude previdenciária levada a efeito por segurada
que teria obtido, mediante falsificação do registro civil  de nascimento e de óbito, benefício de
pensão por morte. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato
objeto  do  IPL nº  606/2012,  relatado  pela  autoridade  policial  em  05/2013.  Arquivamento  em
decorrência da morte da investigada. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

190. Processo: 1.20.000.000709/2015-51 Voto: 6800/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  o  crime  de  sonegação  de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Representantes de duas empresas privadas teriam
omitido fatos geradores das folhas de pagamento de seus empregados, tendo em vista a falta de
cômputo  integral  das  jornadas  cotidianas  registradas  nos  controles  de  ponto.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Informações da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Cuiabá de que não há ação fiscal em andamento ou encerrada em nome das empresas
investigadas, e que os fatos narrados não apresentam relevância para abertura de procedimento
fiscal. 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  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.

191. Processo: 1.20.000.001310/2015-98 Voto: 7006/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária por parte de sociedades cooperativas. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações reiteradas da Receita Federal do Brasil  de que não irá
propor ação fiscal em face das sociedades investigadas. Procedimento de cobrança automática já
realizado em relação a uma das contribuintes e valores devidamente recolhidos em relação à
outra.  Ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito.  Natureza  material  do  delito.  Súmula
Vinculante nº 24 do STF. Ausência de justa causa, no momento, para continuidade da persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

192. Processo: 1.23.000.001541/2015-90 Voto: 7051/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  a suposta prática do crime de estelionato qualificado,
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consistente no recebimento indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares.
CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Em relação a 2 (dois)
benefícios, não há indícios mínimos de autoria. Ausência de informações acerca de representante
legal ou procurador habilitado para recebimento do benefício. Inexistência de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. 2) Em outros 2 (dois) casos, não houve percepção de
mais de 03 (três) parcelas. 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 ao benefício nº 125.450.273-1,  verificou-se a existência de
procurador  cadastrado  e  o  recebimento  indevido  de  04  (quatro)  parcelas.  Apresentação  de
documentos que comprovam a utilização dos valores recebidos para pagamento de despesas
com o funeral do segurado. Ausência de dolo. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

193. Processo: 1.23.000.001624/2015-89 Voto: 6657/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional, de estelionato, de falsidade ideológica e/ou advocacia administrativa na obtenção de
financiamento para projetos com recursos do Fundo Amazônia/BNDES. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que determinada pessoa estaria prestando serviços de
assessoria remunerada a comunidades formadas por pequenas associações de produtores rurais,
assentados e quilombolas no Estado do Pará, com o intuito de obter aprovação de projetos com
recursos do Fundo Amazônia. Conclusão, após análise dos autos, de que não houve prática de
infração penal pelos seguintes motivos: a) não é ilícito o fato de uma pessoa prestar assessoria,
consultoria  e  auxílio  na  confecção  de  requerimentos  junto  a  órgãos  públicos;  b)  tampouco
configura crime receber remuneração por serviços prestados pela assessoria, mesmo que a título
de ¿taxa de adesão por família¿; c) não se afirmou que tal pagamento serviria para facilitar ou
garantir o sucesso do requerimento; d) não há relato de advocacia administrativa ou de que o
agente exploraria seu prestígio junto a funcionários do BNDES; e) não há indícios de que o agente
enganou os integrantes das comunidades tradicionais ou pequenos agricultores; f) não há nos
autos  indicação  de  prejuízo  ao  BNDES,  que,  inclusive,  indeferiu  preliminarmente  todos  os
requerimentos em virtude da inviabilidade econômica dos projetos;  g)  ausência  de elementos
aptos  a  comprovar  a  ocorrência  de  fraude  na  elaboração  dos  requerimentos,  pois  os  dados
apresentados pelos requerentes não falsearam a verdade, revelando a simplicidade da estrutura
das comunidades. 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.

194. Processo: 1.23.000.001794/2015-63 Voto: 6908/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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. Recebimento
indevido de parcelas referentes a 18 (dezoito) benefícios previdenciários, após o óbito de seus
respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) 16 (dezesseis)
casos em que o último saque indevido ocorreu há mais de 12 (doze) anos, em 12/02/2003. Pena
máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109, inc. III). Extinção da punibilidade. 2) Evidente ausência de dolo específico de
obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS quanto a 2 (dois) benefícios. Retirada de 2 (duas)
parcelas. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas
com  hospitalização  e  funeral  do  titular  do  benefício.  Observância  da  Orientação  nº  4  da  2ª
CCR/MPF. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

195. Processo: 1.23.000.001853/2015-01 Voto: 6496/2015 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
ou adoção de medidas de controle. Ausência de recadastramento no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais ¿ CTF/APP. 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.  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.

196. Processo: 1.23.000.001865/2015-28 Voto: 7046/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 20 (vinte) casos de possíveis 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 3 (três) 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 do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 2) Em relação a 16
(dezesseis) benefícios, o último saque indevido ocorreu em 04/2009 (saque mais recente). Lapso
temporal que impossibilita a identificação dos recebedores. Inexistência de representantes legais
ou procuradores cadastrados. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. 3) Quanto ao benefício nº 51.284.274-4, verifica-se a
existência de procuradora cadastrada, que contestou judicialmente a dívida, alegando que quem
recebia a aposentadoria era seu marido, falecido em 2010, filho da titular do referido benefício.
Lapso temporal que dificulta a análise quanto a autoria delitiva. Último saque que ocorreu em
11/2005.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

197. Processo: 1.23.000.001911/2015-99 Voto: 6512/2015 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 pela autoridade competente.
Ausência  de  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente
Poluidoras e  Utilizadoras  de Recursos  Ambientais  ¿ CTF/APP.  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. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52,
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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.

198. Processo: 1.23.000.002066/2015-79 Voto: 7003/2015 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  por parte de empresa que deixou de apresentar relatório de
atividade junto ao Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente
previstos na Lei  nº  9.605/98.  Infração de natureza administrativa  (Lei  nº  6.938/81,  art.  17,  II;
Decreto nº 6.514/08, art. 76). Cominação de multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta 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.

199. Processo: 1.23.000.002819/2014-65 Voto: 7050/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 60). Fazer
funcionar  atividade potencialmente poluidora sem a necessária  licença ambiental.  Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fato  verificado em abril  de 2007.  Pena máxima
cominada ao delito de 06 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já
que decorridos mais de 08 (oito) 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.

200. Processo: 1.23.001.000448/2015-58 Voto: 6765/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-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.
Destruir  a  corte  raso  351,96  ha  de  floresta  nativa  na  região  amazônica,  em área  objeto  de
especial preservação. Lei nº 9.605/98, art. 50. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Ilícito  verificado em junho de 2006.  Pena máxima cominada ao delito  de 1 (um) ano de
detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 9 (nove) 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.

201. Processo: 1.24.001.000093/2013-06 Voto: 6881/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação fiscal para fins penais
elaborada  pela  Delegacia  da  Receita  Federal  de  Campina  Grande/PB,  relatando  possíveis
irregularidades acerca de compensação tributária indevida indicada na folha de pagamento de
agentes  políticos,  lançada  pela  Prefeitura  de  Pocinhos/PB.  Pretensão  de  compensação  com
créditos ainda inexistentes em sua totalidade, pois os valores a compensar estavam incluídos em
regime de parcelamento.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Da análise dos
autos, verifica-se que não houve a efetiva supressão ou redução de tributos devidos à União, uma
vez que o pedido de compensação foi indeferido pela autoridade fazendária. Para a incidência da
hipótese de crime contra a ordem tributária, é necessário que haja a ocorrência de algum dos
casos previstos na lei nº 8.137/90, não bastando, como no presente caso, o intento de eximir-se
do adimplemento.  Realizada  a  oitiva  dos  envolvidos,  todos  demonstraram não ter  ciência  da
inexistência do crédito. Ocorrência de ilícitos de natureza administrativa-tributária. Atipicidade da
conduta.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

202. Processo: 1.24.004.000053/2015-98 Voto: 6892/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTEIRO-PB

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Empresa  privada  que  teria  deixado  de  encaminhar  à  Agência  Nacional  de
Petróleo,  Gás Natural  e  Biocombustíveis  ¿ ANP documentos comprobatórios  da aquisição de
combustíveis em determinado período de tempo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Da análise dos autos, verifica-se apenas a ocorrência de atraso no envio de notas fiscais à
ANP, falha esta já sanada. Comprovação de que os combustíveis foram regularmente adquiridos,
tratando-se apenas de falha procedimental, sem qualquer repercussão na esfera penal. Infração
administrativa apenada com multa. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

203. Processo: 1.25.000.002980/2015-45 Voto: 6867/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  fraude  processual.  CP,  art.  347.
Advogado  que  teria,  em  ação  promovida  contra  o  INSS,  orientado  o  seu  cliente  a  omitir
informações a fim de comprovar vulnerabilidade socioeconômica. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Relato de que a mãe do autor da ação previdenciária, na ocasião em que
foi realizada a verificação das condições socioeconômicas, entregou ao Oficial de Justiça uma
folha digitada e sem assinatura com orientações a respeito das informações que deveriam ser
prestadas sobre a situação do grupo familiar, atribuindo a autoria ao advogado da causa. Crime
de fraude  processual  que  sequer  foi  tentado,  pois  a  parte  autora  não  seguiu  as  orientações
recebidas, entregando o documento ao Oficial de Justiça. Benefício assistencial concedido em
grau de recurso.  Envio de cópia do processo à OAB/PR para apuração da conduta na seara
disciplinar. Homologação do arquivamento.

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

204. Processo: 1.25.003.013526/2015-90 Voto: 6869/2015 Origem: PROCURADORIA DA 

80



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de moeda falsa. CP, art. 289, § 1º. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Relato de que a vítima é vendedor ambulante de
quadros religiosos e que no dia 4/4/2015, no estacionamento de um mercado situado no município
de Santa Terezinha de Itaipu/PR, vendeu dois quadros para um homem moreno aparentando ter
vinte e cinco anos de idade, que lhe pagou com duas cédulas falsas de R$ 50,00. Insuficiência
das informações para iniciar a apuração da autoria delitiva, visto que não há imagens do suspeito
ou dados mais precisos que permitam identificá-lo e, posteriormente, localizá-lo. 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.

205. Processo: 1.29.000.002538/2015-70 Voto: 6614/2015 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 crime de falso testemunho, supostamente praticado no
curso de reclamatório trabalhista. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Eventuais contradições nos depoimentos prestados pelas testemunhas acerca da qualidade
da comida fornecida pela empresa reclamada aos seus funcionários. Entendimento de que, 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 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.

206. Processo: 1.29.003.000485/2015-22 Voto: 7034/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de falso testemunho, supostamente praticado no
curso de reclamatória trabalhista. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Eventuais contradições nos depoimentos prestados pelas testemunhas para esclarecimentos
de possível  direito  da reclamante  a  adicional  de insalubridade.  Entendimento de que,  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 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.

207. Processo: 1.29.003.000508/2015-07 Voto: 6659/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  ocorrência  de  furto  de  um  aparelho  PDA
(computador portátil com GPS), de propriedade do IBGE. CP, art. 155. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato ocorrido em 29/06/2015, quando um homem não identificado
¿abordou a vítima e solicitou-lhe, sem violência, nem grave ameaça, o aparelho que estava em
sua mão¿. Ausência de elementos aptos a auxiliar na descoberta da autoria do ilícito. Inexistência
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

208. Processo: 1.30.001.004094/2015-86 Voto: 6677/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  a suposta prática do crime de estelionato qualificado,
consistente no recebimento indevido de valores referentes aos benefícios previdenciários de 10
(dez)  segurados,  após  o  óbito  dos  respectivos  titulares.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de informações acerca de representante
legal ou procurador habilitado para recebimento do benefício ou sobre renovação de senha após o
óbito. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de
linha plausível de investigação a justificar novas diligências. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.30.001.004127/2015-98 Voto: 7040/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 10 (dez) casos de possíveis 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 09 (nove) 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 do ilícito penal (CP, art. 107, IV). 2) Em relação
a 1 (um) benefício,  o último saque indevido ocorreu em 09/2004. Segurada que não possuía
procurador ou representante legal cadastrado. Benefício recebido mediante utilização de cartão
magnético. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios de
autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  3)
Homologação do arquivamento.

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

210. Processo: 1.30.015.000154/2015-32 Voto: 6762/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  sonegação  fiscal  por  empresa  de
revenda de combustíveis situada no município de Macaé/RJ. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal do Brasil de que não
foram encontrados indícios da prática do crime de sonegação fiscal no exercício investigado (ano-
calendário de 2012). Ausência de constituição definitiva do crédito. Natureza material do delito.
Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  A autoridade  fiscal,  após  o  trânsito  em julgado  na  esfera
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administrativa, por imposição legal, deverá oferecer representação fiscal para fins penais ao MPF.
Ausência  de  justa  causa,  no  momento,  para  continuidade  da  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.

211. Processo: 1.32.000.001038/2014-44 Voto: 6757/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta incongruência nos valores
previdenciários recolhidos pela Prefeitura do município de Mucajaí/RR. Divergência evidenciada
em relação ao montante declarado em GFIP e recolhido em GPS. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Indícios  da  prática  do  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária.
Expediente encaminhado à Polícia Federal requisitando a instauração de inquérito policial com
intuito de investigar tal divergência, no exercício de 2014. Averiguação de possível ausência de
recolhimento  previdenciário  quanto  a  outros  vínculos  ativos  da  representante  com  o  ente
municipal. Contribuições que se encontram regulares. Homologação do arquivamento.

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

212. Processo: 1.33.009.000051/2012-05 Voto: 1303/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), praticados, em tese, por
ex-gestor  municipal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Quanto  ao  crime  de
apropriação indébita previdenciária, há inquérito policial instaurado para apurar os fatos (IP nº
5000561-31.2013.4.04.7211).  Em  relação  à  sonegação  fiscal,  adesão  ao  programa  de
parcelamento de crédito tributário (Lei  nº 12.810/13).  Equiparação ao pagamento para fins de
extinção de punibilidade. Na hipótese de parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei
nº 12.810/13, que é o caso do autos, a adesão a referido Programa equipara-se ao pagamento
para  fins de extinção da punibilidade,  já  que as  prestações não poderão  ser  inadimplidas.  A
ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à
Receita Federal de recursos do Fundo de Participação do Município, para sua quitação. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Ressalvada a possibilidade de desarquivamento
dos autos em caso de rescisão do parcelamento. Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: 1.33.009.000152/2015-11 Voto: 6763/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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 virtude da realização de saque indevido de 3 (três) parcelas de benefício
previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saques
realizados  em  janeiro,  fevereiro  e  março  de  2007.  Inexistência  de  representante  legal  ou
procurador  habilitado  para  recebimento  do  benefício.  Inexistência  de  elementos  mínimos que
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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.

214. Processo: 1.33.009.000158/2015-98 Voto: 6764/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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 virtude da realização de saque indevido de 1 (uma) parcela de benefício
previdenciário após o óbito do titular.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Saque
realizados em janeiro de 2007. 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.

215. Processo: 1.34.003.000194/2014-93 Voto: 6662/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  a partir  de  cópia  dos  autos  de  ação  penal  em curso
perante o Juízo da 2ª Vara Federal de Bauru/SP, para apurar indícios de autoria do crime de
descaminho por parte de um terceiro investigado. CP, art. 334. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Fato datado de julho/2007, bem anterior ao advento da Lei nº 12.008/14,
que alterou a redação do art. 334 do CP. Pena máxima cominada ao delito de 4 (quatro) anos de
detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de oito anos da data dos fatos.
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.

216. Processo: 1.34.021.000221/2015-91 Voto: 6886/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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, II. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). A vítima (funcionário dos Correios) não forneceu elementos suficientes à identificação dos
autores  do  crime.  Suspeitos  que  utilizavam capacete  de  motoqueiro  no  momento  da  prática
delitiva.  Ausência  de  testemunha que  tenha  presenciado  os  fatos.  Inexistência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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217. Processo: 1.35.000.000922/2010-26 Voto: 828/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), praticados, em tese, por
ex-gestor municipal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Adesão ao programa de
parcelamento de crédito tributário (Lei  nº 12.810/13).  Equiparação ao pagamento para fins de
extinção de punibilidade. Na hipótese de parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei
nº 12.810/13, que é o caso do autos, a adesão a referido Programa equipara-se ao pagamento
para  fins de extinção da punibilidade,  já  que as  prestações não poderão  ser  inadimplidas.  A
ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à
Receita Federal de recursos do Fundo de Participação do Município, para sua quitação. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Ressalvada a possibilidade de desarquivamento
dos autos em caso de rescisão do parcelamento. Homologação do arquivamento.

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

218. Processo: 1.35.000.000950/2015-58 Voto: 6758/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado para  apurar  suposto  recebimento indevido  de
benefício previdenciário por parte da genitora e curadora da segurada. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Interdição  da  beneficiária  (ora  denunciante)  decretada  em
dezembro/2013  pelo  Juízo  da  26ª  Vara  Cível  de  Aracaju/SE.  Ausência  de  indícios  de
irregularidade no trâmite e na concessão do benefício previdenciário. Não comparecimento da
denunciante, do seu pai, da sua mãe e do seu advogado à PR/SE para esclarecimento dos fatos.
Apropriação indébita  por  parte  da genitora  não configurada.  Questão restrita  ao âmbito  cível.
Homologação do arquivamento.

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

219. Processo: 1.35.000.000995/2015-22 Voto: 7041/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Solicitação de oitiva de investigado, servidor do MPF, para
instruir  PIC  e  apurar  possível  prática  de  crime  contra  a  honra  em  face  de  Procuradora  da
República em Alagoas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos,
verifica-se que a solicitação de inquirição do investigado foi atendida. Perda do objeto. 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.

220. Processo: 1.35.000.001186/2015-38 Voto: 6660/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime ambiental  em virtude  da  condução de
veículo automotor (motocicleta) na praia de Pirambu/SE, local de desova de tartarugas, inserido
nos limites da Reserva Biológica de Santa Isabel. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Ausência de indicação de ocorrência dos ilícitos previstos no art. 29 da Lei nº 9.605/98 ou de
danos diretos à unidade de conservação. Infração ambiental administrativa. Decreto nº 6.514/08,
art.  90  (realizar  quaisquer  atividades  ou  adotar  conduta  em desacordo  com os  objetivos  da
unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos). Aplicação de multa no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais). Atipicidade da conduta. Homologação de arquivamento.

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

221. Processo: 1.36.001.000334/2014-79 Voto: 6866/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de ofício oriundo da 12ª Promotoria de Justiça de Araguaína/TO,
que encaminhou documentos referentes ao ¿Projeto Praia Limpa, Educação Ambiental¿, dando
conta de possíveis crimes ambientais em praia do Rio Araguaia.  Suposto descumprimento de
termo de  compromisso  firmado por  alguns  signatários  que  se  obrigaram pelo  recolhimento  e
transporte  do  lixo  produzido,  retirada  de  todo  o material  de  barracão  e banheiro  ao final  da
ocupação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação do IBAMA no
sentido  de  que  os  casos  isolados  verificados  pela  Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente
produziram  impacto  ambiental  de  pouca  significância,  de  modo  pontual  e  reversível.  Área
atualmente alagada, não sendo possível constatar a existência de restos de banheiro e barracos
que tenham sido deixados no local. Impossibilidade de constatação real do dano. Ausência de
indícios mínimos 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Outras deliberações(Arquivamento)

222. Processo: 1.29.009.001035/2015-05 Voto: 6783/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Particular relatou que teria sido excluído
de processo  seletivo  da  Universidade  Federal  do  Pampa  (UNIPAMPA)  em razão  de  não  ter
apresentado documentos que não eram exigidos pelo edital, e que um servidor da instituição teria
ameaçado chamar a Polícia Federal caso esses documentos fossem passados aos candidatos
que estavam dentro da Universidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
que não configuram crime. Inexistência de indícios de que a suposta conduta indevida teria sido
praticada para favorecer terceiros. Ausência de indicação de conduta de agente público que possa
ensejar persecução na esfera penal. Homologação do arquivamento. Remessa dos autos à 1ª
CCR/MPF para avaliação dos atos praticados pelo servidor da Universidade.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela  homologação do
arquivamento e remessa dos autos à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos
do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge.

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

223. Processo: JF-SJC-0003670-26.2015.4.03.6103-
INQ

Voto: 6848/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 3ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  AMBIENTAL:  CAUSAR  DANO  DIRETO  OU  INDIRETO  ÀS
UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO.  LEI  Nº  9.605/98,  ART.  40.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,  ART.  28;  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  DANOS
VERIFICADOS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL INSTITUÍDA POR DECRETO FEDERAL.
INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar possível crime ambiental, previsto no art. 40 da Lei nº 9.605/98, decorrente
da construção irregular de 18 casas em lotes de medidas variadas situados na Área de Proteção
Ambiental Federal Bacia do Rio Paraíba do Sul, no Município de Paraibuna/SP. 2. O Procurador
da República oficiante requereu a devolução dos autos à Justiça Estadual,  enfatizando que o
simples fato de uma irregularidade ocorrer dentro de Área de Proteção Ambiental Federal não
justifica, por si, a competência da Justiça Federal, atraída somente quando demonstrados danos
efetivos, diretos ou indiretos, como um todo, ou seja, "quando oriundos de intervenção humana
capaz de causar poluição hídrica, afetar o curso de leitos d'água especialmente protegidos ou de
levar  ao  risco  de  diminuição  relevante  do  potencial  hídrico  da  APA".  3.  Discordância  do
Magistrado, sob o fundamento de que o laudo de vistoria atesta que o terreno onde ocorreram os
danos está inserido em unidade de conservação de uso sustentável  federal,  não havendo as
necessárias licenças de intervenção no local, razões suficientes para se considerar consumada a
infração penal e fixar a competência da Justiça Federal. 4. A área objeto da investigação está
inserida na Área de Proteção Ambiental Federal Bacia do Rio Paraíba do Sul (Decreto Federal nº
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, a teor do previsto nos arts. 20, II, e 109, IV, 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). 5. Verifica-se, ainda, a ocorrência de danos significativos na área de proteção
ambiental federal, pois, segundo laudo ambiental, as intervenções promovidas junto à Represa
Paraibuna  reduzem sua  vida  útil  e  sua  capacidade  de  armazenamento  de  água,  bem como
impedem a regeneração da mata nativa. 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 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.

224. Processo: PRM-CGT-3439.2015.000023-9-INQ Voto: 6607/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de lesão corporal e desacato (CP, arts. 129 e 331).
Servidora de rede municipal de ensino teria desacatado e agredido fisicamente uma médica do
trabalho da prefeitura. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Diligências. Constatação de que a
vítima sofreu as agressões em razão de exames que realizou na agressora, na qualidade de
médica do trabalho da prefeitura. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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225. Processo: JF-AC-0007706-02.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 6696/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MPF: ARQUIVAMENTO BASEADO
NA  TESE  DA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  VIRTUAL.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO,
POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime de
estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º),  em  razão  do  recebimento  de  benefício
previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 03/10/2003, tendo o último saque indevido se
efetivado em 02/04/2004. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito por entender aplicável ao caso a prescrição virtual da pretensão punitiva. 3. Discordância do
Juiz Federal, por considerar impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em
perspectiva. 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. Embora o prazo prescricional de 12 anos
aplicável ao delito ainda não tenha sido atingido, é certo que, no caso dos autos, o tempo já
transcorrido desde o último saque (mais de 11 anos, o que faz esmaecer a memória dos fatos na
lembrança de eventuais testemunhas), somado à inexistência de procurador cadastrado em nome
da beneficiária falecida e à informação de que os saques eram realizados via cartão magnético,
sem  que  tenha  ocorrido  renovação  de  senha,  impossibilita  a  identificação  do  recebedor.
6.Insistência no arquivamento, por motivo diverso.

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

226. Processo: JF-AC-0009671-15.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 6831/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME  DE ESTELIONATO CONTRA O INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). RENOVAÇÃO DE
SENHA  BANCÁRIA.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  OS
FATOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial  instaurado para
apurar possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), em razão do
recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular, no período de 02/2004 a
10/2005, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no aporte histórico de R$ 5.512,00. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na prescrição em
perspectiva, na ausência de diligências hábeis a tornar a autoria delitiva conhecida e na aplicação
do princípio da insignificância.  3.  Discordância  do Juiz Federal.  4.  Em relação a denominada
prescrição  virtual,  dispõe  o  Enunciado  nº  28  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão:
¿Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena
em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e
da presunção de inocência¿. 5. Noutro giro, tem-se que no atual estágio da persecução criminal,
apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou
materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade.
Não é, contudo, o caso dos autos. 6. No caso em exame não foram realizadas todas as diligências
aptas à elucidação dos fatos, havendo nos autos informação acerca da ocorrência de renovação
da senha bancária após o óbito, o que consubstancia a existência de linha investigativa apta a
obter informações acerca da autoria do delito. 7. Por fim, tendo em vista o recebimento irregular
do benefício no período de 02/2004 a 10/2005 e a relevância do bem jurídico protegido, não é
razoável  o  arquivamento  do  procedimento  com fundamento  no  princípio  da insignificância.  8.
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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.

227. Processo: JF/CE-PIMP-0001742-
09.2015.4.05.8100

Voto: 6698/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO.  MPF:
ARQUIVAMENTO  BASEADO  NA APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA E  NA
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO,  COM  FUNDAMENTO  NA
IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA AUTORIA 1. Procedimento Investigatório instaurado
para apurar a prática de crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), consistente no
recebimento indevido de 05 parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, tendo o
último saque sido realizado em julho de 2006. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância, bem como em
razão da ausência de indícios da autoria delitiva. 3. Discordância do Juiz Federal, por considerar
impossível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos autos. 4. No caso, tendo em
vista o recebimento irregular do benefício por 05 meses e a relevância do bem jurídico protegido,
não se afigura razoável a incidência do princípio da insignificância. Não se trata de patrimônio
particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas voltada à integridade do erário.
Busca-se, também, a proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a
sociedade  e  suas  diversas  formas  de  custeio.  5.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos
semelhantes, tem homologado as promoções de arquivamento, mas somente quando constatada
a completa ausência de dolo na percepção indevida de até 03 meses, que não é o caso dos
autos. 6. Por outro lado, a ausência de indícios de autoria aventada pelo Procurador oficiante é
fundamento suficiente para o arquivamento do feito, na medida em que o tempo já transcorrido
desde o último saque (mais de 09 anos, o que faz esmaecer a memória dos fatos na lembrança
de  eventuais  testemunhas),  somado  à  inexistência  de  procurador  cadastrado  em  nome  da
beneficiária falecida e à informação de que os saques eram realizados via cartão magnético, sem
que tenha havido renovação de senha, impossibilita a identificação do recebedor. 7. Insistência no
arquivamento, em razão da ausência de indícios da autoria delitiva.

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

228. Processo: JF/PR/MGA-5018073-
35.2014.4.04.7003-RPCR - Eletrônico

Voto: 6754/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  PENHORA SOBRE  PERCENTUAL DE  FATURAMENTO  DA EMPRESA
EXECUTADA.  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO
(CPP, ART. 28, C/C 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  1ª  Vara  da  Justiça  do  Trabalho  de
Maringá/PR, dando conta de que, nos autos de reclamatória trabalhista, o representante legal da
empresa que figura como executada, intimado, na qualidade de depositário judicial,  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
procedimento, por entender que não restou configurado crime de desobediência, bem como não
ficou caracterizada a presença de justa causa para a persecução penal. 3. Discordância do Juiz
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Federal,  que ressaltou a possibilidade da prática do crime de desobediência. 4. Em que pese
haver súmula do Supremo Tribunal Federal reputando inconstitucional a prisão civil do depositário
infiel, tal orientação não se estende à esfera criminal, autônoma da cível, inexistindo óbice, de
natureza constitucional ou infraconstitucional, à tipificação penal da conduta ora apreciada. 5. A
previsão em lei de penalidade administrativa ou civil para o caso de desobediência a ordem legal
afasta, em tese, o crime previsto no art. 330 do CP. 6. 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). 7. Precedentes do TRF da 4ª
Região  e  da  2ª  CCR  (Procedimento  MPF  n°  1.33.000.002414/2015-61,  Sessão  n°  628,  de
21/09/2015,  unânime;  Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008789/2014-03,  Sessão  n°  602,  de
04/08/2014,  unânime).  8.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

229. Processo: JF/SP-0007751-46.2013.4.03.6181-
APE

Voto: 6715/2015 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 DO  JUIZ  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 suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei
n°  11.343/2006,  tendo  em vista  a  apreensão,  em São  Paulo,  de  35  sementes  de  maconha
(Cannabis Sativa Linneu), oriundas da Bélgica e destinadas a investigado com endereço em Belo
Horizonte/MG. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por
atipicidade dos fatos, por entender que semente de maconha não se enquadraria no conceito de
droga e tampouco no de matéria-prima destinada à sua preparação.  3.  Discordância  do Juiz
Federal,  por  considerar  que  a  importação  de  sementes  de  qualquer  planta  utilizada  para  a
produção de substância entorpecentes é considerara crime pelo ordenamento jurídico. 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.
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230. Processo: JF/SP-0008473-46.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 6669/2015 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 São Paulo/SP. 2. O Procurador da República
oficiante requereu o declínio dos autos à Justiça Estadual e, subsidiariamente, o arquivamento
com fundamento na atipicidade da conduta. 3. Discordância da Juíza Federal, por considerar que,
em tese, há a configuração do crime previsto no art. 33, I, da Lei n° 11.343/2006, não sendo
aplicável ao caso o princípio da insignificância ou a alegação de ato preparatório não punível. 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.

231. Processo: JF/SP-0016882-45.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6699/2015 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, 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 a Joinville/SC. 2. A Procuradora 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
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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.

232. Processo: JF/SP-INQ-0003725-
68.2014.4.03.6181

Voto: 6689/2015 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 DO  JUIZ  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 suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei
n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu),
oriundas  da  Holanda  e  destinadas  a  investigado  com  endereço  em  São  Paulo/SP.  2.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, por entender não haver
materialidade delitiva, uma vez que semente de maconha não se enquadraria no conceito de
droga e tampouco no de matéria-prima destinada à sua preparação.  3.  Discordância  do Juiz
Federal,  por  considerar  que  a  importação  de  sementes  de  qualquer  planta  utilizada  para  a
produção de substância entorpecentes é considerara crime pelo ordenamento jurídico. 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.
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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.

233. Processo: JF/SP-0000716-98.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 6628/2015 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 DO  JUIZ  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  ao  Rio  de  Janeiro/RJ.  2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com fundamento na atipicidade da conduta.
3. Discordância do Juiz Federal, por considerar que a importação de sementes de qualquer planta
utilizada para a produção de substâncias entorpecentes é considerado crime pelo ordenamento
jurídico pátrio.  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.

234. Processo: JF-SVT-0000747-97.2010.4.03.6104-
INQ

Voto: 6836/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 41ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
VICENTE/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A)
APREENSÃO DE 343 MAÇOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE  AOS  CASOS  DE  IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A  40  MAÇOS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de contrabando (CP, art.
334-A),  em  razão  da  apreensão  de  343  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
desacompanhados da regular documentação de internalização. 2.  O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  Inquérito,  por  entender  aplicável  o  princípio  da
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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 343 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita
do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante.  Desrespeitadas  as  normas  da  Lei  nº
9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o  comércio  em  questão.  Precedentes:  STF,  HC  nº
120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013; STJ, AgRg no REsp 1470256/MS, Rel. Min.
Walter  de  Almeida  Guilherme  (Desembargador  convocado  do  TJ/SP),  Quinta  Turma,  DJe
19/11/2014; AgRg no AREsp 440.313/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/10/2014.
6. Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 40 maços de cigarro possibilitam,
excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a
este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 7. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

235. Processo: DPF-UDI-00471/2014-INQ Voto: 6843/2015 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERLANDIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/06 , ART. 33 C/C ART. 40, I). APREENSÃO DE SEMENTES
DE MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP.
LOCAL DA CONSUMAÇÃO. SÚMULA N° 528 DO STJ. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA EM SÃO PAULO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de tráfico
internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33 c/c art. 40, inc. I), decorrente da apreensão,
em São Paulo, de substâncias entorpecentes (13 sementes de maconha), em uma encomenda
oriunda do exterior e destinada a Uberlândia/MG. 2. O Procurador da República oficiante em São
Paulo/SP promoveu o arquivamento do IPL, por entender que a conduta é atípica, uma vez que a
semente  de  maconha  não  é  droga,  haja  vista  não  produzir  efeito  entorpecente  e  tampouco
constituir matéria-prima destinada à sua fabricação. 3. O Juiz Federal em São Paulo determinou a
remessa dos autos para a Subseção Judiciária  de Uberlândia/MG, a quem, no seu entender,
caberia analisar a promoção de arquivamento, uma vez que a competência para o processo e
julgamento do crime em comento seria do local  de onde adveio a ordem para a compra das
sementes,  ou  seja,  do  destinatário  da  encomenda.  4.  O  Procurador  da  República  em
Uberlândia/MG, por sua vez, declinou de sua atribuição em favor da Procuradoria da República
em São Paulo (local da apreensão), remetendo os autos à 2ª CCR/MPF a fim de evitar novas
discussões da matéria e ter uma definição final sobre a atribuição. 5. 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. 6. Para a
consumação  do  crime  em comento  é  desnecessário  que  a  substância  entorpecente  enviada
chegue ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito. Aplicação do art. 70 do
CPP. Precedentes da Terceira Seção do STJ: CC nº 132.897/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
DJe 03/06/2014; CC nº 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/08/2011. 7. Súmula n° 528
do STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via
postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. 8. Fixação da atribuição da Procuradoria
da República em São Paulo/SP para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela fixação da atribuição
da Procuradoria da República em São Paulo/SP, nos termos 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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236. Processo: SPF/BA-00233/2013-INQ Voto: 6852/2015 Origem: GABPR10-ARC - 
ATHAYDE RIBEIRO COSTA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  POSSÍVEL  CRIME  DE
ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, §3º).  REVISÃO (LC N° 75/93, ART. 62, VII).
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 70 DO CPP. CONSUMAÇÃO NO LOCAL EM QUE OBTIDA
A VANTAGEM ILÍCITA. PRECEDENTES DA 2ª CCR E DO STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA. 1.Inquérito Policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º),
em  razão  da  realização  de  dois  saques  fraudulentos  do  benefício  da  vítima,  ocorridos  em
21/01/2013, na agência da Caixa Econômica Federal ¿ CEF Shopping Camaçari/BA, sem que o
seu titular tivesse recebido o cartão de saque. 2. O Procurador da República oficiante na PR/BA
entendeu que os autos deveriam ser remetidos à PR/ES, em razão da possibilidade de existir
conexão entre o presente apuratório e outro Inquérito Policial em curso no Espírito Santo. 3. O
Procurador  da  República  oficiante  na  PR/ES  suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,
considerando  que  a  consumação  do  crime  ora  analisado  ocorre  no  local  da  obtenção  da
vantagem ilícita (Camaçari/BA). 4. O crime de estelionato contra o INSS consuma-se no momento
e  no  local  da  obtenção  da  vantagem  patrimonial,  que,  no  caso,  ocorreu  no  Município  de
Camaçari/BA. Precedentes da 2ª CCR e do STJ. 5. Com relação a eventual conexão entre os
crimes, como bem ressaltou o Procurador da República suscitante (PR/ES), no presente caso,
considerando que as persecuções penais se encontram em fases distintas (já houve, inclusive,
apresentação de alegações finais na Ação Penal correlata ao IPL em curso no Espírito Santo), a
fixação  da  competência  pelo  local  da  consumação  do  crime  é  medida  de  racionalidade
processual. 6. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, fixação da
atribuição da Procuradoria da República na Bahia.

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

237. Processo: 1.13.000.000721/2015-09 Voto: 6803/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DE DIVERSAS IRREGULARIDADES NO ÂMBITO DE
FEDERAÇÃO DE PESCADORES. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32 ¿ 2ª CCR). NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  DECLÍNIO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  do
encaminhamento de ofício por parte da Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas,
comunicando a prática de diversas irregularidades no âmbito de Federação de Pescadores. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, por entender que o caso
não  envolve  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  autarquia  ou  empresa  pública  federal.  3.
Informações de que  foram produzidas  600 toneladas de  pescados no frigorífico  em Manaus,
detentor de SIE (Serviço de Inspeção Estadual), utilizando-se de embalagem e notas fiscais de
frigorífico situado no Município de Parintins, detentor de SIF (Serviço de Inspeção Federal), que
estaria sob responsabilidade da Superintendência Federal de Agricultura. 4. A noticiada utilização
das instalações da Federação de Pescadores para produzir, congelar e armazenar seu pescado
com a utilização de nota fiscal e embalagem de outro estabelecimento, em prejuízo do Serviço de
Inspeção  Federal  ¿  SIF,  sob  responsabilidade  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento, traduz,  em tese, interesse federal  na apuração dos fatos na seara criminal.  5.
Declínio prematuro. No atual estado incipiente das investigações não é possível  concluir,  com
segurança,  que  os  fatos  não  envolvem interesse  federal.  6.  Não homologação do  declínio  e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

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

238. Processo: 1.33.004.000089/2015-62 Voto: 6750/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 297, § 3º, II, DO CP.
INSERÇÃO  DE  DADOS  FALSOS  EM  CTPS.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES
(ENUNCIADO N° 32 ¿ 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENUNCIADO N° 27 DA
2ª CCR. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar
possível prática do crime previsto no art. 297, §3°, II, do CP, em razão de suposta falsa anotação
em CTPS. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições em favor do
Ministério Público Estadual. 3. Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: A persecução penal relativa aos
crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público
Federal, por ofenderem a Previdência Social. 4. Precedentes recentes do STJ, Terceira Seção:
CC 135.200/SP,  DJe  02/02/2015;  CC  127.706/RS,  DJe  03/09/2014.  5.  Não  homologação  do
declínio  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

239. Processo: 1.25.000.003962/2014-08 Voto: 6817/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DELAÇÃO PREMIADA.  NEGOCIAÇÕES PROMOVIDAS
PELO  MPF  E  MP  ESTADUAL,  CONJUNTAMENTE.  ARQUIVAMENTO  PELO  MPF,  POR
ENTENDER  QUE  TODOS  OS  FATOS  DELATADOS  SÃO  DE  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). EXISTÊNCIA DE FATOS
DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. 1. Procedimento
Administrativo instaurado para processar pedido de acordo de delação premiada formulado por
reeducando  então  custodiado  em  penitenciária  federal,  cumprindo  penas  resultantes  de
condenações proferidas nas Justiças Estadual e Federal,  que expôs seu interesse em revelar
detalhes sobre complexa organização criminosa da qual participava, bem como sobre a corrupção
de servidores estaduais. 2. Acordo de delação premiada assinado pelo MPF e pelo MP Estadual,
que, por determinação do Juízo Federal da Vara de Execução Penal, participaram conjuntamente
das negociações. 3. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que
todos  os  fatos  delatados  são  de  competência  da  Justiça  Estadual,  destacando  que  as
providências atinentes ao acordo já estão sendo adotadas pelo MP Estadual. Consignou, também,
que o delator retornou para presídio estadual logo após a assinatura do termo de delação, tendo a
competência  para homologá-lo,  então,  sido  transferida para  o  Poder  Judiciário  estadual.  4.  A
simples  leitura  da transcrição  do  depoimento  prestado  pelo  delator  permite  constatar  que  ao
menos parte dos fatos delatados, concernente ao tráfico transnacional de armas e entorpecentes,
é  de  competência  federal.  É  certo,  inclusive,  que  tanto  o  aludido  colaborador  quanto  outros
membros da organização criminosa alvo da delação já foram condenados pela Justiça Federal,
em ação penal resultante de determinada operação policial, pela prática de delitos de tal natureza.
5. Necessidade de realização de diligências voltadas a averiguar a veracidade das informações
prestadas  pelo  delator,  bem  como  se  elas  refletem  fatos  criminosos  ainda  não
investigados/processados no âmbito da Justiça Federal, ou implicam pessoas outras - ainda não
investigadas/processadas  -  no  esquema  criminoso.  6.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro Membro do MPF para a promoção das mencionadas diligências.

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

96



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

240. Processo: DPF/VGA-00355/2012-INQ Voto: 6575/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/POUSO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Advogada que teria se
apropriado  indevidamente  de  quantias  pertencentes  ao  seu  cliente,  ao  não  repassar  valores
recebidos judicialmente. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). 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.

241. Processo: 1.14.000.002402/2015-92 Voto: 6612/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Alegação de que, após firmar um
contrato  de  promessa  de  compra  e  venda  de  imóvel  rural  pertencente  ao  representante,  o
representado não teria pago os valores referentes à transação imobiliária, mesmo depois de tomar
posse das terras negociadas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta envolvendo apenas
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.

242. Processo: 1.15.002.000347/2012-04 Voto: 6862/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art.  168-A) e/ou sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Constatação  de  que  valores  referentes  às  contribuições  previdenciárias  de  servidores  da
educação municipal deixaram de ser repassados, entre os meses de julho a outubro de 2012, ao
Fundo Municipal  de Previdência  Social  dos  Servidores de  Juazeiro  do Norte/CE.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32). Esclarecimentos prestados pelo Procurador no sentido de que não
houve irregularidades envolvendo verbas federais repassadas, tendo os recursos do Fundeb sido
adequadamente aplicados, visto que se destinaram ao pagamento dos salários dos professores.
Os valores supostamente apropriados/sonegados indevidamente pertenciam a Regime Próprio de
Previdência  Municipal,  ou  seja,  a  órgão  integrante  da  Administração  Pública  do  Município.
Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas
entidades autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do
Ministério Público Federal.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.30.004.000151/2014-47,
julgado na Sessão nº 614, de 11/02/2015, unânime). Homologação do declínio de atribuição 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.

243. Processo: 1.17.000.002395/2015-17 Voto: 6774/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §1°,  do  CP.  Apreensão  de
medicamento falsificado em estabelecimento comercial (drogaria). Revisão de declínio (Enunciado
n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de indícios de internacionalidade da conduta. Precedente do STJ
em caso análogo: 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.

244. Processo: 1.17.000.002424/2015-41 Voto: 6828/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de atentado contra a segurança de meio de transporte (CP, art.
262). Alegação de que, ao realizarem uma manifestação nas ruas de Vitória/ES contra a atual
gestão  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Transportes  Rodoviários  do  Espírito  Santo,
trabalhadores  de  empresas  de  ônibus  impediram  o  tráfego  normal  dos  ônibus  que  por  ali
transitavam.  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.

245. Processo: 1.17.000.003982/2014-42 Voto: 6851/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  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 competência  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, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

246. Processo: 1.22.006.000132/2015-53 Voto: 6650/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PATOS DE MINAS-MG

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171).  Alegação de que o investigado,
passando-se por agente de turismo, promete a moradores da região de Patos de Minas/MG e
entorno que conseguirá para eles visto para ingresso no exterior, os leva para São Paulo/SP e,
após  dizer  que  deu  tudo  certo,  os  manda  de  volta  para  suas  cidades,  ficando  com  seus
passaportes, sem providenciar, de fato, o visto prometido. Em seguida, ainda cobra das vítimas o
pagamento  de  valores  para  a  devolução  dos  respectivos  passaportes.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32).  Condutas  envolvendo  apenas  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.

247. Processo: 1.23.000.002051/2015-19 Voto: 6682/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e/ou  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, parágrafo único). Apresentação de informações falsas nos sistemas oficiais de
controle 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 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.

248. Processo: 1.23.006.000335/2014-21 Voto: 6692/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e/ou  ambiental  (Lei  nº
9.605/98,  art.  69).  Apresentação  de  informações  falsas  nos  sistemas  oficiais  de  controle  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 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.

249. Processo: 1.25.000.002887/2015-31 Voto: 6782/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Manifestação encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão comunicando que
dois estabelecimentos comerciais (bares) serviriam de ponto de encontro e grande aglomeração
de jovens, com comercialização de entorpecentes, consumo de bebidas alcoólicas e uso de sons
automotivos,  causando  transtornos  à  vizinhança.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).

99



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

Inexistência de indícios de tráfico internacional de drogas. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

250. Processo: 1.25.000.003094/2015-39 Voto: 6823/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de extorsão e estelionato (CP, arts. 158 e 171). Alegação de
que, depois de a representante pagar uma taxa exigida por determinada pessoa para a liberação
de um empréstimo, não lhe foi disponibilizado qualquer valor. Posteriormente, tal pessoa ainda
teria  contatado  a  representante,  dizendo-se  integrante  de  uma  quadrilha  de  traficantes  e
ameaçando invadir a casa dela caso não fossem depositados mais R$ 200,00 na conta indicada.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta envolvendo apenas 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.

251. Processo: 1.25.006.000453/2015-46 Voto: 6770/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular encaminhada à Sala de Atendimento ao Cidadão em
que  o  noticiante  comunica  suposta  prática  de  crimes  contra  a  honra  e  contra  a  liberdade
individual, além de eventual contravenção penal de vias de fato. Revisão de declínio (Enunciado
n°  32  da  2ª  CCR).  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.

252. Processo: 1.26.000.002948/2015-22 Voto: 6738/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsificação de documento particular e uso de documento
falso (CP, arts. 298 e 304). Suposta apresentação de atestado de capacidade técnica falso para
fins de habilitação de determinada empresa em processo licitatório promovido pela Companhia
Hidro  Elétrica  do  São  Francisco  (Chesf),  sociedade  de  economia  mista  federal.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de ofensa direta a bens, serviços
ou interesse  da União.  Inteligência  do 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.  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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

253. Processo: 1.30.001.001063/2015-73 Voto: 6716/2015 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). Apuração de suposto(s) saque(s)
indevido(s) em conta corrente de beneficiária do INSS. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da
2ª  CCR).  Saque(s)  realizado(s)  em conta  corrente  mantida  em instituição  financeira  privada.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

254. Processo: 1.31.000.000468/2015-67 Voto: 6636/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Constatação de que,
no primeiro mês do período de seis meses em que a investigada recebeu auxílio-doença do INSS,
ela também auferiu remuneração pelo seu trabalho como servidora pública do Município de Ouro
Preto do Oeste/RO. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Informação da Prefeitura de que a
investigada  esteve  efetivamente  afastada  do  trabalho  durante  o  período  em  que  recebeu  o
benefício, sendo que a remuneração relativa ao primeiro mês foi paga em decorrência de atraso
na comunicação ao Departamento de Recursos Humanos. Fraude contra o INSS não configurada.
Quanto  a  eventual  estelionato  contra  a  Prefeitura  Municipal  de  Ouro  Preto  do  Oeste/RO,
decorrente do recebimento indevido da remuneração, não há 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

255. Processo: SR/PF/CE-00302/2014-INQ Voto: 6643/2015 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

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  dos  autores  do  fato.  Inexistência  de
testemunhas oculares e de câmeras de segurança nas imediações do local do crime. 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.

256. Processo: TRE/GO-NC-068.121/2014 Voto: 6608/2015 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
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ELEITORAL DE GOIÁS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CÓDIGO ELEITORAL,
ART.  347).  PORTARIA EDITADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL VEDANDO  O COMÉRCIO DE
BEBIDAS  ALCOÓLICAS  NO  PERÍODO  DAS  ELEIÇÕES.  DESCUMPRIMENTO.  MPE:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (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  do  crime  de  desobediência  (Código  Eleitoral,  art.  347),  em razão  do
descumprimento de Portaria emitida por Juízo Eleitoral que proibia o comércio de bebida alcoólica
em  período  de  eleição.  2.  O  Promotor  Eleitoral  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do
procedimento,  por  considerar  atípica a conduta investigada.  3.  O Juiz  Eleitoral  discordou das
razões  ministeriais  por  entender  que  a  portaria  foi  amplamente  divulgada  no  âmbito  dos
municípios que compõem a 37ª Zona Eleitoral, que são de pequena densidade populacional e
pequena extensão territorial.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

257. Processo: 1.00.000.011038/2014-66 Voto: 6850/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Administrativo. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A).  Representante  legal  de  empresa  privada  que  teria  deixado  de  repassar  ao  INSS  as
contribuições previdenciárias descontadas dos seus empregados no período de setembro de 1997
a dezembro de 1998. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Delito de natureza formal,
cuja pena máxima cominada em abstrato é de 05 (cinco) anos de reclusão. Não ocorrência de
parcelamento do débito tributário. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Prescrição da
pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

258. Processo: 1.05.000.000173/2015-81 Voto: 6700/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. Representação
anônima relatando  que  determinado  vereador  realizou  cadastramento  de  eleitores  omitindo  a
verdadeira finalidade da colheita das assinaturas, que seria a filiação a Partido Político. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de que, na época dos fatos, não houve tempo
hábil para a realização de diligências e, como a representação é anônima e inexistem elementos
mínimos  para  o  início  de  uma  investigação,  não  há  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.
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259. Processo: 1.11.000.000297/2015-69 Voto: 6711/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de representação encaminhada à Sala de Atendimento ao
Cidadão,  em  que  o  noticiante  relata  sofrer  ameaças,  torturas  e  perseguições  por  diversas
pessoas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia vaga, imprecisa e desprovida
de sentido lógico.  Representação com meras considerações genéricas sobre possíveis crimes
praticados,  sem informações específicas sobre os eventuais delitos cometidos.  Notificação do
representante. Não apresentação de razões ou documentos complementares. 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.

260. Processo: 1.13.000.001303/2015-21 Voto: 6713/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 50-A), em razão da derrubada de
árvores dentro de terra indígena. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos
em  2004.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  (CP,  art.  109,  IV).  Extinção  da  punibilidade.
Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.15.002.001243/2014-71 Voto: 1305/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP,
art.  168-A)  e  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  praticados  por
Prefeitura  Municipal.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  à  Receita
Federal do Brasil. Crédito tributário com exigibilidade suspensa em face da adesão do município
ao  Parcelamento  Especial  regido  pela  MP  nº  589/2012  (convertida  na  Lei  nº  12.810/2013).
Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as
prestações não  poderão  ser  inadimplidas.  Isto  porque  a  ausência  de pagamento  na data  do
respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recurso do Fundo de
Participação do Municípios, para sua quitação. Interpretação sistemática do art.  3º1 da Lei  nº
12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012) c/c o inciso I do parágrafo único do art. 1602 da
Constituição Federal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

262. Processo: 1.17.000.002326/2015-11 Voto: 6739/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de disparo de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 15). Disparo
acidental de arma de fogo por vigilante patrimonial a serviço da Universidade Federal do Espírito

103



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

Santo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não ocorrência de dano a terceiros.
Depoimento  de  testemunha  confirmou  o  caráter  acidental  do  disparo.  Ausência  de  dolo.
Modalidade  culposa  não  prevista  para  o  delito  de  disparo  de  arma  de  fogo.  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.

263. Processo: 1.22.003.000929/2015-81 Voto: 6778/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 296, II, do CP. Suposto uso indevido de
brasão da República Federativa do Brasil e do nome do Ministério do Trabalho e Emprego ¿ MTE
em guias de recolhimento de contribuição sindical. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  Informações de que uma das parcelas arrecadadas a título  de contribuição sindical  rural
destina-se  à  União,  sendo  que  existe  um  convênio  entre  a  Confederação  da  Agricultura  e
Pecuária do Brasil ¿ CNA e a Receita Federal para a arrecadação do tributo. A Confederação
informou, ainda, que emitiu a guia de arrecadação valendo-se do modelo aprovado pelo próprio
MTE, por meio da Portaria MTB/GM n° 3.233/83. 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.

264. Processo: 1.23.000.001842/2015-13 Voto: 6645/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Utilização  de  veículo  automotor
(motocicleta) na praia da Barra Velha, localizada no interior de unidade de conservação (Resex
Marinha  de  Soure/PA).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conduta  que
caracteriza infração ambiental administrativa prevista no art. 90 do Decreto nº 6.514/2008 (realizar
quaisquer  atividades  ou  adotar  conduta  em  desacordo  com  os  objetivos  da  unidade  de
conservação, o seu plano de manejo e regulamentos). Ausência de danos concretos para o meio
ambiente  ou  de  comprometimento  de  recursos  naturais.  Atipicidade  penal.  Homologação  de
arquivamento.

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

265. Processo: 1.23.000.001902/2015-06 Voto: 6647/2015 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.
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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.

266. Processo: 1.23.000.001975/2015-90 Voto: 6652/2015 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, art. 60). Realizar a construção de uma
casa no interior de Unidade de Conservação, sem autorização do órgão competente. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A autuada é pessoa de baixa renda. Construção de apenas
uma casa de madeira de aproximadamente 25m². O próprio ICMBio informou que a infração não
trouxe consequências negativas para a saúde pública e para o meio ambiente. Ausência de lesão
significativa  ao  bem  jurídico  tutelado.  Aplicação  de  multa  administrativa.  Homologação  do
arquivamento.

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

267. Processo: 1.23.002.000461/2015-05 Voto: 6625/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 34, parágrafo único, II). Pescar em
rio federal  com rede de espera, sem a necessária autorização. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 12/01/2000. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109,
IV). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.23.002.000469/2015-63 Voto: 6626/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 50-A). Destruir 40,78 hectares de
floresta  na  bacia  amazônica,  em  área  considerada  de  especial  preservação.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre 19/07/2003 e 10/11/2004. Prescrição
da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

269. Processo: 1.23.006.000187/2015-26 Voto: 6814/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental. Transportar 50m³ de carvão vegetal acompanhado de
NF com o Regime Especial de Transporte do IBAMA sem assinatura. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Auto de Infração expedido em 31/03/1995. Conduta que caracterizava, a
época dos fatos,  infração administrativa.  Não incidência  da Lei  n°  9.605/98,  por  aplicação do

105



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

princípio da irretroatividade da lei penal. Atipicidade da conduta à época dos fatos. Homologação
do arquivamento.

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

270. Processo: 1.25.000.002531/2015-05 Voto: 6860/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Pessoa jurídica, do ramo de
comércio,  importação e exportação,  alega que Auditores da Receita  Federal  do Brasil  teriam
apresentado supostas informações/documentos ideologicamente falsos referentes a procedimento
aduaneiro.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Esclarecimentos  no
sentido de que a RFB, ao informar que houve a liberação no sistema SISCOMEX de determinada
DA,  não falseou a verdade,  pois  tal  informação não quer  dizer  que a mercadoria  havia  sido
entregue, mas sim que foi admitida no regime especial de entreposto aduaneiro. Ademais, não foi
forjado o documento que dizia ¿mercadoria entregue com processo judicial¿, uma vez que esta é
uma tela padrão que aparece no sistema SISCOMEX, quando é autorizado o desembaraço da DA
em  razão  de  decisão  judicial.  Ausência  de  indício  da  prática  de  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

271. Processo: 1.25.000.002796/2015-03 Voto: 6627/2015 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). Recebimento indevido de
parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 02/06/2002. Último saque
realizado  em maio  de  2008.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Crime
permanente que cessa com o último recebimento indevido. Precedentes STF (HC 99503, Relator
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013; HC 117470, Relatora Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/10/2013). Pena máxima cominada de 6 anos e
8 meses de reclusão. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Agente com mais de 70
anos. Redução à metade do prazo de prescrição (CP, art. 115). Prazo que se consumou em maio
de 2014. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

272. Processo: 1.25.000.002889/2015-20 Voto: 6686/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra o mercado de capitais (Lei n° 6.385/76, art. 27-
E).  Prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários sem a devida
autorização. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre 07/2007 e
05/2009.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  (CP,  art.  109,  V).  Extinção  da  punibilidade.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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273. Processo: 1.27.000.001941/2015-56 Voto: 6624/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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 02 (duas) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em
25/08/2003. 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, 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.

274. Processo: 1.29.000.002430/2015-87 Voto: 6671/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I). Arrombamento de sete veículos
de propriedade dos Correios que estavam estacionados no Centro de Distribuição da ECT, com
subtração  dos  extintores  de incêndio  ABC neles  instalados.  Revisão de arquivamento  (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  A baixa  resolução  das  imagens  registradas  pela  câmera  de
vigilância não permitiu a identificação dos autores do fato.  Inexistência de testemunha ocular.
Ausência de indícios de autoria delitiva e diligências capazes de alterar o panorama probatório.
Homologação do arquivamento.

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

275. Processo: 1.29.003.000484/2015-88 Voto: 6611/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suposto
recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. Promoção de
arquivamento fundada na ausência de indícios de autoria. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Constatação  de  que  não  houve  qualquer  saque  das  parcelas  do  benefício
depositadas na conta corrente da titular depois do seu falecimento. Comunicada acerca do óbito
da  titular,  a  Caixa  Econômica  Federal  devolveu  ao  INSS  os  valores  indevidamente  pagos,
deduzidas apenas as tarifas bancárias que incidiram sobre a conta durante o período em que
ocorreram  os  depósitos.  Ausência  de  indícios  mínimos  da  prática  de  conduta  delituosa.
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.

276. Processo: 1.29.003.000501/2015-87 Voto: 6595/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 2°, I). Revisão de
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arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no período de 2009/2010. Investigada com
mais de 70 anos de idade. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, V, c/c art. 115). 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.

277. Processo: 1.29.003.000528/2015-70 Voto: 6827/2015 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 24/01/2008.
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 sete 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.

278. Processo: 1.29.003.000533/2015-82 Voto: 6813/2015 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 19/08/2003.
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.
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.

279. Processo: 1.29.009.001041/2015-54 Voto: 6623/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-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  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ocorrência  da  prescrição  da  pretensão punitiva
quanto a um dos casos noticiados, em que o último saque ocorreu em 05/04/2002 (CP, art. 109,
III). Com relação ao outro caso, o último saque ocorreu em 29/05/2005, não havendo indícios de
autoria delitiva. Inexistência de procurador ou representante legal cadastrado. Benefício recebido
mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. 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
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Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

280. Processo: 1.33.000.000415/2015-71 Voto: 6653/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
determinação contida em certificado de reabilitação do INSS. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  IV).  Verificação de que o referido certificado atesta  que o reclamante se submeteu a
avaliação de capacidade laborativa no período de 22/09/2003 a 10/02/2004, sendo reabilitado
para atividades na função de gari valeiro ou outra atividade para a qual se julgue capacitado.
Notícia de que o reclamante foi encaminhado para exercer a função de gari valeiro por cinco anos
e que, posteriormente, foi reconduzido pela reclamada à função de Coleta. Instrução do INSS que
não era restrita a apenas uma tarefa, tendo em vista que admitia expressamente a atribuição de
funções outras. Não configuração do crime de desobediência. Homologação do arquivamento.

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

281. Processo: 1.33.000.002294/2015-01 Voto: 6719/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, §1º).
Recebimento de uma cédula inautêntica de R$ 100,00 na venda de um sorvete por funcionário de
estabelecimento  comercial  localizado  em um shopping  center.  Revisão  de  arquivamento  (LC
75/93, art. 62, IV). Diligências. As imagens registradas pelas câmeras de segurança do shopping
apenas possibilitaram a visualização de vulto do agente no momento dos fatos, mas não sua
identificação.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  alterar  o
panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

282. Processo: 1.33.007.000310/2014-71 Voto: 6681/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei
nº 7.492/86, arts. 19 e 20). Ex-funcionário da CEF que, durante seu interrogatório em ação penal
na qual figura como réu, afirmou existir um esquema de fraude ao financiamento Construcard que
envolve  uma  empresa  de  materiais  de  construção  ligada  a  determinada  gerente  da  CEF,
testemunha de acusação no processo judicial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Instado a esclarecer  tal  acusação e a identificar  a empresa e demais pessoas supostamente
envolvidas  na  fraude,  o  ex-funcionário  da  CEF  permaneceu  inerte.  Denúncia  genérica,
apresentada por réu em processo judicial, contra testemunha de acusação, sem declinar dados
concretos sobre os fatos criminosos. Ausência de elementos de informação mínimos necessários
à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

283. Processo: 1.34.007.000097/2015-41 Voto: 6786/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime previsto  no  art.  337-A do  CP.  Suprimir  ou  reduzir
contribuições previdenciárias em razão de possível pagamento de salário ¿por fora¿. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O reconhecimento posterior de direito laboral pela Justiça
do Trabalho decorreu dos efeitos da revelia. Inexistência de instrução probatória levada adiante
pelo juízo trabalhista. O instituto da revelia não pode ser aplicado em desfavor do investigado na
esfera criminal, sem o apontamento concreto de indícios de fraude. Falta de justa causa para o
prosseguimento  do  feito.  Precedente  da  2ª  CCR  em  caso  análogo  (Procedimento  n°
1.25.016.000053/2014-31,  Voto  n°  3987/2015,  Sessão  n°  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

284. Processo: 1.34.011.000400/2015-47 Voto: 6672/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Pedido de explicações formulado por meio da Sala de Atendimento ao Cidadão,
com base no art. 144 do CP (se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou
injúria,  quem se  julga  ofendido  pode  pedir  explicações  em juízo).  Pretendido  esclarecimento
quanto  à  afirmação feita  por  professor  da Universidade  Federal  do ABC durante  depoimento
prestado em ação promovida pela requerente - aluna daquela instituição de ensino - na Justiça
Federal, no sentido de ela "arranjou um atestado de trabalho e que, sob seu olhar, isso é forjar
documento". Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O pedido de explicações consiste
em providência de ordem cautelar a ser promovida, em juízo, por quem se julga ofendido e, in
casu, ainda se destina a aparelhar eventual ação penal de iniciativa privada. Processamento da
medida não inserido dentre as atribuições 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Arquivamento)

285. Processo: 1.23.001.000382/2015-04 Voto: 6756/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Transporte de
26  m³  de  carvão  vegetal,  sem  autorização  do  órgão  ambiental  competente.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de indícios de que o produto seja oriundo de
área pertencente ou protegida pela União. Aplicação do Enunciado nº 43 desta 2ª CCR. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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286. Processo: 1.29.009.001039/2015-85 Voto: 6665/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão da apreensão de papéis com supostas representações de
moeda, em uma sacola plástica abandonada. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Informações da Autoridade Policial de que a falsificação do papel moeda é grosseira. Inexistência
de elementos aptos à caracterização do delito de moeda falsa. Possível crime de estelionato,
principalmente na modalidade conhecida como ¿golpe do dinheiro pintado¿. Aplicação da Súmula
nº 73 do STJ: ¿A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime
de  estelionato,  da  competência  da  justiça  estadual¿.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

287. Processo: 1.34.001.006976/2015-37 Voto: 6830/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis delitos de incitação e apologia ao crime (CP, arts. 286 e 287). Notícia
de que determinado perfil do Facebook publica fotos e mensagens fazendo apologia de crimes de
maus-tratos  de  animais  domésticos  e  incitando  as  pessoas  a  praticá-los.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  O fato de o crime ter ocorrido pela rede mundial  de
computadores não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Aplicação do Enunciado nº
50  da  2ª  CCR.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio
de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

288. Processo: JF/PR/CUR-5012192-
52.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 6992/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1º, INC. I, CC. O ART. 40,
INC. I, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA POR VIA
POSTAL.  MPF:  PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO  PARA  A  JUSTIÇA
FEDERAL DO LOCAL DO DESTINO DOS NARCÓTICOS. DISCDORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO (APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP).
APREENSÃO DOS MATERIAIS ENTORPECENTES QUE SE DEU NA CAPITAL PARANAENSE.
DESIGNAÇÃO  DE  MEMBRO  ATUANTE  NA  PR/PR  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
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em vista apreensão, pela Alfândega da Receita Federal em Curitiba/PR ¿ Serviço de Remessas
Postais Internacionais, de sementes de planta da espécie Cannabis Sativa Linneu (vulgarmente
conhecida  por  ¿maconha¿),  em  encomenda  postal,  com  remetente  residente  no  exterior
(Alemanha) para destinatário residente em Araraquara/SP. 2. Pedido de declínio do apuratório em
Juízo para a Justiça Federal do local de residência do destinatário das sementes de narcótico,
com arrimo no art.  69 da Lei  Penal  Adjetiva.  3.  Discordância  do Juiz  Federal,  que entendeu
ostentar competência para a análise do caso, com lastro no critério de fixação da competência
para tal delito pelo lugar em que se deu a apreensão das drogas. 4. Remessa dos autos a este
Colegiado  (aplicação  analógica  do  art.  28  do  Código  de  Ritos  Penais).  5.  Conhecimento  da
remessa. 6. No mérito, razão assiste ao Magistrado. 7. 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. 8. 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 Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23.04.2013, DJe 02.05.2013).  9.  No
particular, a encomenda, contendo as sementes de maconha, era proveniente do exterior com
destinatário residente em Araraquara/SP, tendo sido interceptada e apreendida pela Alfândega da
Receita  Federal  do  Brasil  em  Curitiba/PR.  Na  capital  paranaense,  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. 10. Precedentes e Enunciado nº 56 desta
2ª Câmara. Precedentes e Súmulas nº 151 e nº 528 do STJ. 11. Designação de Membro atuante
na PR/PR para dar prosseguimento à persecução penal.

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

289. Processo: JF-SJC-0003668-56.2015.4.03.6103-
INQ

Voto: 6990/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 3ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL (ART. 40 DA LEI Nº 9.605/98). CAUSAR
DANO DIRETO OU INDIRETO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL FEDERAL (APA).
MPF:  PEDIDO  EM JUÍZO  DE  DECLÍNIO  DO  APURATÓRIO  AO  MPE.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28
DO  CPP).  CONHECIMENTO  DA REMESSA.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO  CONFIGURADO.
DECLÍNIO  INADEQUADO.  ÁREA  FEDERAL  QUE  É  OBJETO  DE  PROTEÇÃO  ESPECIAL
AMBIENTAL E  QUE  FOI  INSTITUÍDA POR  DECRETO  FEDERAL.  INTERESSE  DA UNIÃO
EVIDENCIADO,  A  DESPEITO  DA  LOCALIZAÇÃO  DA  APA  EM  PROPRIEDADE  PRIVADA.
PERÍCIA TÉCNICA QUE APONTA PARA OCORRÊNCIA DE DANOS NO LOCAL. AUSÊNCIA DE
LICENÇAS PARA INTERVENÇÃO NA ÁREA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE SE
DESPERTA PARA O  EXAME DO CASO.  PRECEDENTES  DO STJ  E  DESTE COLEGIADO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98,
art. 40) praticado em propriedade privada localizada na Área de Preservação Ambiental Bacia do
Rio Paraíba do Sul,  na Rua Jacutinga, área verde, Colinas, em Paraibuna/SP, tendo em vista
constatação, por policiais ambientais, durante a realização de vistoria in loco, de desmatamento
de vegetação nativa, objeto de preservação especial, mediante uso de ferramentas manuais. 2.
Pedido de declínio de atribuições do apuratório ao Ministério Público Estadual pelo Procurador da
República oficiante, sob alegativa de que o simples fato de uma irregularidade ambiental ocorrer
dentro de uma APA Federal não justifica,  por si  só, a competência da Justiça Federal  para o
processamento e julgamento do feito,  sendo necessária,  para tanto, a demonstração do dano
efetivo  na  localidade.  Pontuou  o  Membro  do  Parquet  Federal,  ainda,  que  a  unidade  de
conservação em análise é de uso sustentável e se situa dentro de propriedade privada, a relegar,
com  maior  reforço,  a  competência  federal  para  o  caso  examinado.  3.  Discordância  do  Juiz
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Federal, que indeferiu o pleito ministerial, assinalando, ao revés, que os danos descritos nos autos
e a localização da área afetada (área de conservação federal) são suficientes, por si sós, para
fixar a competência da Justiça Federal  para a análise do feito. 4. Remessa dos autos a este
Colegiado  (aplicação  analógica  do  art.  28  do  Código  de  Ritos  Penais).  5.  Conhecimento  da
remessa. Arquivamento indireto configurado. 6.  No mérito,  razão assiste ao Julgador.  Declínio
inadequado.

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.

290. Processo: JF-RDO-INQ-0004132-
69.2014.4.01.3905

Voto: 6557/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE REDENÇÃO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
(CP,  ARTIGO  168-A)  ATRIBUÍDOS  A  EX-GESTORES  DE  MUNICÍPIO.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO,  COM ESTEIO NA ATIPICIDADE MATERIAL
DAS  CONDUTAS  PERPETRADAS.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL.  REMESSA DOS
AUTOS A ESTE COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62,  INC. IV,  DA LC Nº 75/93).
VALOR TOTAL NÃO RECOLHIDO QUE É INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20,
CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002  (R$  10.000,00).  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA À  ESPÉCIE.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.  1.  Inquérito
policial instaurado para apurar supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A)  imputados  a  ex-Gestores  do  Município  de  Cumaru  do  Norte/PA,  tendo  em  vista
constatação, em reclamatória trabalhista, de não repasse à Previdência Social de contribuições
previdenciárias descontadas de ex-empregado, no que pertine aos seguintes períodos: 07 meses
no ano de 1999, 02 meses em 2000, 02 meses em 2001, 02 meses em 2002 e 09 meses em
2005. O valor total  das apropriações indevidas corresponde a R$ 5.179,00 (cinco mil  cento e
setenta  e  nove  reais).  2.  Pedido  de  arquivamento  do  feito  em  Juízo  pela  Procuradora  da
República oficiante, sob a tese de atipicidade material das condutas perpetradas, por ser o valor
total das apropriações indevidas inferior ao patamar estabelecido pela jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal. 3. Discordância do Magistrado, que indeferiu o pleito ministerial, assinalando,
para  tanto,  que  foram inúmeras  e  variadas  as  parcelas  de  contribuições  descontadas  e  não
repassadas à Previdência relativamente a um só funcionário, a apontar possível ocorrência do
crime  em  relação  a  outros  empregados,  sendo  recomendável,  assim,  a  continuidade  das
investigações, com a solicitação de esclarecimentos à Receita Federal e ao Instituto Nacional do
Seguro Social ¿ INSS. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei
Complementar nº 75/93. 5. Viabilidade de arquivamento deste apuratório. 6. Após o julgamento do
Recurso  Especial  Repetitivo  nº  1.112.748/TO,  relatado  pelo  Ministro  Felix  Fischer,  restou
pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o princípio da insignificância
incide no crime de descaminho quando o débito tributário não ultrapasse o valor de R$ 10.000,00
(dez mil  reais),  consoante o disposto no art.  20 da Lei  nº  10.522/02.  7.  Ocorre que a Lei  nº
11.457/2007, que criou a Secretaria da Receita Federal do Brasil, considerou como dívida ativa da
União, também, os débitos decorrentes das contribuições previdenciárias. Sendo assim, agora se
entende plausível a aplicação do princípio da bagatela, de igual sorte, aos crimes de sonegação e
de  apropriação  indébita  previdenciária,  sempre  que  o  valor  do  débito  não  for  superior  a  R$
10.000,00  (dez  mil  reais).  8.  Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (AgRg  no  REsp
1389169/MG,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  DJe
04/11/2013;  AgRg  no  REsp  1024828/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, DJe 10/05/2012). 9. Considerando que instauração deste caderno investigativo cinge-se
aos fatos ora determinados e que o valor total das contribuições aqui suprimidas (R$ 5.179,00) é
inferior a R$ 10.000,00, impõe-se a aplicação do princípio da insignificância, de modo a restar
configurada a atipicidade material das condutas analisadas. 10. Insistência no arquivamento do
feito.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
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arquivamento,  vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada.

291. Processo: JF-SOR-0004037-29.2015.4.03.6110-
APN

Voto: 6972/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP,  ART. 334) PRATICADO
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.008/2014. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 6.500 MAÇOS
DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  ANCORADO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª
CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INCISO IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO  DA  BAGATELA  À  ESPÉCIE.  EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS  REGRAS INSERTAS NA LEI  Nº  9.532/97.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando, crime plasmado no artigo 334, §
1º, alínea ¿c¿, do Código Penal, tendo em vista a apreensão no Município de São Paulo/SP de
6.500 (seis mil e quinhentos) maços de cigarros de origem estrangeira, no valor de R$ 6.890,00
(seis  mil  oitocentos  e  noventa  reais),  sem a documentação  comprobatória  de  sua  introdução
regular no território nacional. 2. O Procurador da República oficiante pugnou pelo arquivamento do
feito, por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado.
4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Ritos
Penais cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93). 5. A natureza do produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 6. A
importação de 6.500 (seis mil e quinhentos) maços de cigarros de origem alienígena, conhecendo
o  agente  a  procedência  ilícita  dos  produtos,  não  pode  ser  considerada  insignificante.  7.
Desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97 que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  Precedente  do  STF  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  8.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

292. Processo: JF/SP-0000596-21.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6522/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTOS CRIMES DO ART. 1º DA LEI Nº 12.683/2012,
DO ART. 299 OU 297 DO CP, DOS ART. 2º OU 11 OU 22 DA LEI Nº 7.492/86 E DO ART. 1º OU 2º
DA LEI Nº 8.137/90. RIF ENCAMINHADO AO MPF PELO COAF. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS.
MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NA
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA.  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. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES
NOTICIADOS.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  PARA  O
ESCLARECIMENTO  DOS  FATOS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para apurar
os supostos crimes do art. 1º da Lei nº 12.683/2012, do art. 299 ou 297 do CP, dos art. 2º ou 11 ou
22 da Lei nº 7.492/86 e do art. 1º ou 2º da Lei nº 8.137/90, tendo em vista envio ao Ministério
Público Federal de Relatório de Inteligência Financeira pelo Conselho de Controle de Atividades
Financeiras  ¿  COAF,  informando  movimentações  atípicas,  em  contas  correntes,  pelos  ora
investigados.  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em Juízo  pela  Procuradora  oficiante,
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ancorado  na  ausência  de  materialidade  delitiva  e,  por  conseguinte,  na  desnecessidade  de
continuação das investigações penais. 3. Discordância do Magistrado. 4. Remessa dos autos a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 da Lei Penal Adjetiva cc. o art. 62, inc. IV, da
Lei Complementar nº 75/93). 5. Razão assiste ao Julgador. Arquivamento inadequado. 6. Fortes
indícios de autoria e materialidade dos crimes noticiados. 7. É comum que os RIFs do COAF
apurem movimentações financeiras atípicas,  a  apontar  para o  cometimento de ilícitos penais,
dentre os quais contra o SFN, de competência da Justiça Federal. Também não se desconhece a
existência  de  esquemas  fraudulentos  atuantes  no  ramo  alimentício,  onde  quadrilhas  bem
estruturadas se formam no intuito de transformar vale-refeição em dinheiro, mediante criação de
empresas fantasmas (¿laranjas¿),  para debitar valores de créditos constantes dos cartões de
trabalhadores, recebendo das sociedades que administram tais cartões os aparelhos que debitam
os valores gastos pelo verdadeiro detentor do vale eletrônico. 8. No caso em exame, a sociedade
investigada movimentou a quantia de R$ 7.046.095,00, somente entre 10.2013 a 12.2103, em
contas bancárias, renda esta que se mostra incompatível com sua capacidade financeira, já que
declarado ao Fisco faturamento anual de R$ 535.000,00. O referido ente atua no ramo de padaria
e confeitaria,  com predominância  de revenda,  tendo um único proprietário,  integrando,  ainda,
grupo  econômico  formado  por  mais  4  sociedades  empresárias  atuantes,  também,  no  ramo
alimentício. Sucede, porém, que os outros representantes das empresas do dito grupo percebem
renda mensal de, apenas, R$ 857,46 e R$ 1.251,48. Ora, a movimentação dos créditos atingem a
ordem de R$ 3.522.494,00, cujos valores, em sua totalidade, provêm de companhia que atua no
ramo de vales-alimentação, somando os débitos, por outro lado, R$ 3.523.146,00, movimentados
por meio de TEDs e transferências,  especialmente em favor de sociedade internacional  e de
sociedades limitadas brasileiras.  9. Logo, não se justifica, a priori, movimentação financeira tão
vultosa sem informação da respectiva origem de tais recursos, o que desperta indícios de que a
sociedade titular  participa de compra e venda fraudulenta  de vales-refeição,  notadamente por
haver  nos  autos  notícia  de  que  os  destinatários  das  altas  quantias  constam  de  outras
comunicações suspeitas da ocorrência do mesmo ilícito. 10. Não obstante isso, a Procuradora
oficiante  não  procedeu  às  diligências  necessárias  para  investigar  a  origem  dos  recursos
movimentados atipicamente e a existência de outros possíveis delitos correlatos, para afastar a
competência federal ou, mesmo, arquivar, de forma segura e convincente, os autos deste caderno
investigatório. 11. Sendo assim, por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública
e do in  dubio pro societate,  se mostra  viável  a adoção das seguintes diligências elucidativas
quanto  às  relações  comerciais  reveladas,  sem  prejuízo  da  realização  de  outras  reputadas
indispensáveis:  1)  requisição  à  Junta  Comercial  em  São  Paulo  dos  contratos  sociais  (e  de
eventuais alterações contratuais) de todas as empresas mencionadas no RIF, a fim de comprovar
as composições societárias; 2) requisição à RFB de análise da evolução patrimonial dos sócios
dos referidos entes coletivos e de informações acerca de procedimentos fiscais já instaurados; e
3) solicitação à Companhia que atua no ramo de vales-refeição e vales-alimentação dos contratos
firmados com a sociedade empresária investigada nos períodos declinados no relatório do COAF.
12. 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.

293. Processo: JF/SP-0001738-60.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 6991/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. MPF: PEDIDO
DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO  COM  AMPARO  NA  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA PRATICADA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE
COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). CONDUTA TÍPICA
QUE SE AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I,  CC. O ART. 40, INC. I,  DA LEI Nº 11.343/2006.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA 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, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista apreensão, em 17.04.2014,
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pela  Alfândega da Receita  Federal  em São Paulo,  de encomenda postal  contendo 11 (onze)
sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por ¿maconha¿,
importadas da Holanda por destinatário residente em São Paulo/SP. 2. Pedido de arquivamento
do feito em Juízo pela Presentante do Ministério Público Federal, sob a tese de atipicidade da
conduta  perpetrada,  já  que  as  sementes  apreendidas  não  apresentaram  a  substância
tetraidrocanabinol  (THC),  não  se  enquadrando,  portanto,  como  matéria-prima  destinada  à
preparação da droga. 3. Discordância do Magistrado Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal
cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Ainda que as sementes de
maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta
a tipicidade da conduta e ajuste ao inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o objeto
material aqui protegido 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,
mostrando-se desinfluente, portanto, o início do cultivo ou da plantação. Ora, o tipo penal em tela
faz  menção  à  ¿matéria-prima  destinada  à  preparação¿,  ou  seja,  é  despiciendo  o  início  do
preparo, a tanto bastando que sirva à fabricação, de modo que a importação da semente implica,
por si só, importação de material que serve à etapa de preparo de narcótico. 6. Acerca do tema, já
decidiu  o  C.  Superior  Tribunal  de Justiça:  ¿No caso,  o  fato  narrado na denúncia,  ou seja,  a
apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,  amolda-se
perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito' e ''guardar' matéria-prima destinada a preparação de
substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei
6.368/76),  não  podendo  se  falar  em atipicidade  da  conduta.¿  (HC  100.437/SP,  Rel.  Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 02/03/2009). 7. Nesse passo, a conduta investigada é
típica e se amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I, cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº
11.343/2006, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do
entorpecente,  ainda  que  para  consumo próprio.  8.  Designação  de  outro  Membro  do  Parquet
Federal para dar prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de tráfico internacional de
entorpecentes.

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.

294. Processo: JF/SP-0013962-64.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 6960/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A) PRATICADO
APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.008/2014. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 110 MAÇOS DE
CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  ANCORADO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR
(ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,  INCISO  IV,  DA LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO  DA  BAGATELA  À  ESPÉCIE.  EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS  REGRAS INSERTAS NA LEI  Nº  9.532/97.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito
policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando, crime plasmado no artigo 334-A, §
1º,  inc.  IV,  do Diploma Aflitivo,  com a redação dada pela Lei  nº  13.008/2014, tendo em vista
apreensão, por Policiais Civis, em 09.10.2014, no Município de São Paulo/SP, de 110 (cento e
dez)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  sem a  documentação  comprobatória  de  sua
introdução regular  no território nacional.  2.  A Procuradora da República oficiante pugnou pelo
arquivamento  do  feito,  por  entender  aplicável  ao  caso  o  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância da Magistrada. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
(art.  28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art.  62, inc. IV, da Lei Complementar nº
75/93). 5. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela,
em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua
comercialização no território nacional. 6. A importação de 110 (cento e dez) maços de cigarros de
origem  alienígena,  conhecendo  o  agente  a  procedência  ilícita  dos  produtos,  não  pode  ser
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considerada  insignificante.  7.  Desrespeito  às  normas  constantes  da  Lei  nº  9.532/97  que
restringem, com rigor, o comércio em questão. Precedente do STF (HC nº 120550/PR, Relator
Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  8.  Designação de  outro  Membro  do  Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

295. Processo: JF/SP-0014411-22.2014.4.03.6181-
PCD

Voto: 7023/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334, §
1º,  C).  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.
Procedimento investigatório instaurado para apurar possível crime de contrabando, previsto no
art. 334, § 1º, alínea c, do Código Penal, tendo em vista que, em três ocasiões, o investigado foi
surpreendido  pela  Polícia  Civil  no  município  de  Taboão da  Serra/SP portando,  na  soma das
apreensões,  07  (sete)  maços  de  cigarro  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  de
documentos  que  atestassem  seu  ingresso  lícito  no  território  nacional.  2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância,
ressaltando  que  ¿a  somatória  das  apreensões  (sete  maços  no  total)  continua  sendo  de
inexpressiva  monta,  não  se  justificando  a  intervenção  do  direito  penal¿.  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.
Contudo,  levando-se em consideração a pequena quantidade de cigarros apreendidos com o
investigado, que se encontra abaixo do patamar estabelecido por este Colegiado (40 maços ou 4
pacotes) e o extenso lapso temporal decorrido entre uma apreensão e outra, denotando que a
importação se deu com o nítido intuito de consumo, e não comercial, deve ser reconhecido ao
caso, excepcionalmente, o princípio da insignificância. 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

296. Processo: 1.10.000.000165/2015-74 Voto: 7053/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC N° 75/93).
SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171). APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 70
DO CPP. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO ACRE.  1.  Trata-se de Notícia  de Fato  instaurada para apurar  os crimes de
estelionato (CP,  art.  171)  e  uso de documento falso (CP,  art.  304).  2.  Consta dos autos que
candidatos aprovados em certame público efetuado pelo município de Marechal Thaumaturgo/AC,
apresentaram diplomas de conclusão de curso  expedidos por  instituições  de  ensino  que não
possuíam autorização do MEC. 3. O Procurador da República oficiante no Acre (ora suscitado)
promoveu o declínio de atribuição à Procuradoria da República no Município de Cruzeiro Azul/AC,
entendendo que os fatos teriam se dado na cidade de Marechal Thaumaturgo/AC (que está sob a
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jurisdição  de  Cruzeiro  do  sul/AC).  4.  O  Procurador  da  República  oficiante  no  Município  de
Cruzeiro do sul/AC (ora suscitante), por sua vez, ao receber os autos, suscitou conflito negativo de
atribuições, por entender que como a instituição de ensino situa-se na cidade de Rio Branco, a
consumação de eventuais crimes de falso ou estelionato, lá ocorreria. 5. No caso, de acordo com
as provas coligidas aos autos,  tem-se que os candidatos aprovados no concurso público não
teriam apresentado documento falso ao Conselho Municipal  de Educação, sendo os diplomas
apresentados verdadeiros.  Dessa forma, remanesce apenas a apuração do suposto crime de
estelionato  praticado  pela  instituição  de  ensino,  tendo  como  vítima  os  particulares  que
contrataram cursos sem a devida autorização do MEC. 6. Dessa forma, a persecução penal a ser
efetivada no presente caso assenta-se na Procuradoria  da República do Acre/AC,  local  onde
situa-se  a  instituição  de  ensino  que  ofertou  irregularmente  os  cursos.  7.  Além  disso,  o
procedimento deve tramitar no local em que a colheita de provas seja facilitada, medida que traz
notórios benefícios à persecução penal. 8. Pelo conhecimento do presente conflito negativo de
atribuição e, no mérito, pelo reconhecimento da atribuição da Procuradoria da República no Acre.

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.

297. Processo: 1.21.002.000161/2015-92 Voto: 6935/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

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

Ementa: NOTICIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE
PEÇAS  AUTOMOTIVAS.  CP,  ART.  334.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÃO  ENTRE
MEMBROS  OFICIANTES  NA  PRM  DE  PONTA  PORÃ/MS  E  PRM  TRÊS  LAGOAS/MS.
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 Noticia de Fato
instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, dando conta da suposta prática do
crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal. 2. O Procurador da República em
Três Lagoas/MS, promoveu o declínio de atribuição em favor da PRM de Ponta Porã/MS, por
entender  que  a  investigação  poderá  ser  melhor  conduzida  no  município  onde  é  sediada  a
empresa,  garantindo-se assim maior  efetividade  na investigação dos fatos.  3.  Ao  apreciar  os
autos, o Procurador da República oficiante na PRM de Ponta Porã/MS suscitou o presente conflito
de atribuição, enfatizando que a apuração e a responsabilização dos possíveis autores do delito
são passíveis de realização no local da apreensão dos bens, no caso, em Três Lagoas/MS, nos
termos da Súmula nº 151 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O ponto controvertido já esteve em
debate no eg. Superior Tribunal de Justiça em várias oportunidades. A jurisprudência é 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, Min. Laurita Vaz, DJe 14/05/2012). 5. Desse modo, tem-se que a
atribuição para apuração do fato noticiado incumbe ao Procurador da República oficiante na PRM-
Três  Lagoas/MS,  localidade  em que foram apreendidas  as  mercadorias  (peças  automotivas),
conforme a Representação para Fins Penais. 6. Conhecimento do conflito negativo de atribuições
e, no mérito, pela designação do Procurador da República ora suscitado.

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

298. Processo: 1.00.000.016108/2015-53 Voto: 7073/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE

118



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

ENTORPECENTES (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33,  CAPUT, CC. OS ARTS. 35 E 40,  INC. V).
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA PREVENTIVA. TRANSPORTE DE 39 TABLETES DE
CRACK, TOTALIZANDO 24,445KG, EM VEÍCULO AUTOMOTOR. APREENSÃO DAS DROGAS
POR  POLICIAIS  RODOVIÁRIOS  FEDERAIS,  EM  REGIÃO  DE  FRONTEIRA  LOCALIZADA
ENTRE O BRASIL E O PARAGUAI. MPF: PEDIDO EM JUÍZO DE DECLÍNIO DO APURATÓRIO À
JUSTIÇA  ESTADUAL,  COM  ARRIMO  NA  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  CONCRETAS  DA
TRANSNACIONALIDADE  DELITIVA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REMESSA  DOS
AUTOS A ESTA 2ª CCR (APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP).  ARQUIVAMENTO
INDIRETO  CONFIGURADO.  DECLÍNIO  INADEQUADO.  COMPETÊNCIA  RESIDUAL  DA
JUSTIÇA ESTADUAL EM RELAÇÃO À FEDERAL. DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA
FRONTEIRA COM  O  NARCÓTICO  PARA CARACTERIZAÇÃO  DA TRANSNACIONALIDADE
DELITIVA.  SUFICIÊNCIA  DOS  INDÍCIOS  DE  INTERNALIZAÇÃO  DO  ALUCINÓGENO  EM
TERRITÓRIO NACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA QUE SE
DEU EM REGIÃO DE FRONTEIRA INTERNACIONAL.  INVESTIGADO QUE INFORMOU,  EM
INTERROGATÓRIO  PERANTE  A  JUSTIÇA  ESTADUAL,  TER  BUSCADO  AS  PEDRAS  DE
CRACK EM CIDADE DO PARAGUAI. NATUREZA E QUANTIDADE DO TÓXICO QUE INDICAM,
COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS, A TRANSNACIONALIDADE DA INFRAÇÃO. CRIME DE
AÇÃO PLÚRIMA. CONDUTA CRIMINOSA PERPETRADA EM FASES QUE SE INICIARAM FORA
DAS FRONTEIRAS  E  AQUI  TIVERAM SUA CONTINUIDADE.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
DELITIVAS.  NECESSIDADE  DE  OUTRAS  DILIGÊNCIAS  PARA O  ESCLARECIMENTO  DOS
FATOS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento criminal instaurado para apurar suposto crime de tráfico
internacional de entorpecentes (art. 33, caput, cc. os arts. 35 e 40, inc. V), tendo em vista prisão
em flagrante do investigado, em 12.02.2015, ao transportar, em veículo automotor, 39 tabletes de
crack, totalizando 24,445kg. O material tóxico foi apreendido por Policiais Rodoviários Federais na
cidade de Alto Paraíso/PR, região de fronteira com o Paraguai, tendo a prisão em flagrante sido
convertida, posteriormente, em custódia preventiva. 2. Pedido de declínio do apuratório em Juízo
pelo Procurador da República oficiante, sob alegativa de competência da Justiça Estadual, diante
da ausência de provas concretas da transnacionalidade da conduta investigada. 3. Discordância
do Magistrado. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal (aplicação analógica ao art. 28 do Código de Ritos Penais). 5. Conhecimento da
remessa. Arquivamento indireto configurado. 6.  No mérito,  razão assiste ao Julgador.  Declínio
inadequado.  7.  Competência  residual  da  Justiça  Estadual  em  relação  à  Justiça  Federal.  8.
Desnecessidade  da  transposição  de  fronteira  com  o  narcótico  para  caracterização  da
transnacionalidade  delitiva,  bastando  os  indícios  de  internalização  pelo  agente  da  substância
alucinógena em território nacional. 9. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 10. Presença
de  indícios  de  transnacionalidade  e  de  provas  da  autoria  e  da  materialidade  delitivas.  11.
Investigado que informou, em interrogatório perante a Justiça Estadual, ter buscado as pedras de
Crack  na  cidade  de  Pedro  Juan  Cabalero,  no  Paraguai.  12.  Natureza  e  quantidade  do
entorpecente ¿ 24,445 Kg de Crack ¿ que indicam, em conjunto com as demais circunstâncias, a
transnacionalidade do ilícito perpetrado. 13. Crime de ação plúrima. Elevada quantidade de droga
oriunda de país notoriamente conhecido como produtor e que faz fronteira com o Brasil na região
do flagrante.  Ação criminosa perpetrada em fases que se iniciaram fora das fronteiras e aqui
tiveram  sua  continuidade.  14.  Necessidade  de  aprofundamento  das  investigações,  com  a
realização de outras diligências para melhor esclarecimento da participação de outros agentes
nas demais fases do ilícito, o que não se mostra indispensável, contudo, para o válido e regular
desenvolvimento  deste  processo  perante  a  Justiça  Federal,  até  final  sentença.  
15. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

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

299. Processo: 1.22.000.001148/2015-33 Voto: 7063/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INC. V, DA
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LEI  Nº  8.137/90).  EMISSÃO  IRREGULAR  DE  NOTAS  FISCAIS  DE  VENDAS  DE
MERCADORIAS. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO APURATÓRIO AO MPE,
COM AMPARO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL, DADA A SUPRESSÃO DE IMPOSTO
ESTADUAL (ICMS).  REVISÃO  (ENUNCIADO Nº  32  DA 2ª  CCR).  NÃO HOMOLOGAÇÃO.  A
EMISSÃO  IRREGULAR  DE  NOTAS  FISCAIS  IMPLICA SONEGAÇÃO  CONCOMITANTE  DE
TRIBUTO  ESTADUAL  (ICMS)  E  DE  TRIBUTOS  FEDERAIS  (PIS,  COFINS,  IRPJ,  IRPF  E
CONTRIBUIÇÕES  SOCIAIS).  INCIDÊNCIA  DO  VERBETE  SUMULAR  Nº  122  DO  STJ.
PRECEDENTE DO TRF DA 4ª REGIÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  fato  instaurada  após representação
identificada para apurar possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. V)
atribuídos  a  representantes  de  sociedade  empresária  privada,  que  estariam  vendendo
mercadorias e emitindo notas fiscais irregulares, no intuito de sonegarem os tributos legalmente
devidos.  2.  Relata  o representante ter  recebido inúmeras notas fiscais  inidôneas de compras
efetuadas  na  dita  empresa  (inclusive  faturadas  em  nome  de  outros  entes  desconhecidos  e
localizados  em  cidades  diversas)  e  junta  aos  autos  documentos  que  revelam  indícios  da
ocorrência dos delitos tributários imputados à sociedade investigada. 3. Promoção de declínio de
atribuições do apuratório ao Ministério Público Estadual pela Procuradora da República oficiante,
com amparo na ausência de interesse federal no feito, dada a sonegação de imposto estadual
(ICMS). 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal,  para  o  exercício  de  suas  atribuições  revisionais  (Enunciado  nº  32).  5.  Declínio
inadequado. 6. A emissão irregular de notas fiscais implica sonegação de tributo estadual (ICMS)
e, concomitantemente, de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ, IRPF e Contribuições Sociais),
pelo que incide, aqui, o Verbete Sumular nº 122 do Superior Tribunal de Justiça, ante a existência
de  conexão  probatória  entre  as  condutas  praticadas.  7.  Não  homologação  do  declínio  e
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

300. Processo: JF-AÇA-0000227-55.2015.4.03.6107-
INCRD

Voto: 6931/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  ART.  28  DO CPP C/C ART.62,  IV,  DA LC 75/93.  PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO.  DESCUMPRIMENTO  DE  DETERMINAÇÃO  JUDICIAL.  POSSÍVEL
CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  (ART.  168,  §1º,  II,  CP).
ARQUIVAMENTO INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se
de Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação oriunda do Juízo da 2ª Vara Federal de
Araçatuba/SP,  dando  conta  de  que,  nos  autos  de  execução  fiscal,  a  representante  legal  da
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  por  considerar  que não
restou  configurado  o  crime de  desobediência  já  que  a  lei  processual  civil  prevê  penalidades
administrativas  em  caso  de  descumprimento  de  ordem  judicial  em  processo  de  execução.
Consignou, ainda, que a conduta já estaria prescrita, haja vista o transcurso de mais de 3 anos da
data  dos  fatos,  ocorridos  em  22/09/2008.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento  por
entender que os motivos elencados pelo parquet diziam respeito ao mérito da persecução penal,
devendo  ser  analisados  durante  a  instrução  processual.  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.  A conduta consistente em desfazer  de bem a si  confiado em depósito judicial
caracteriza, em tese, o crime de apropriação indébita qualificada previsto no art. 168, §1º, II, do
Código  Penal  (quando  o  agente  recebeu  a  coisa  na  qualidade  de  tutor,  curador,  síndico,
liquidatário,  inventariante,  testamenteiro  ou  depositário  judicial).  6.Sabe-se,  no  entanto,  que
referido crime não se materializa quando a coisa dada em depósito pertence ao próprio devedor,
uma vez que não há como se apropriar de coisa que já lhe pertence. Contudo, a questão dos
autos envolve uma sociedade empresária que, juridicamente,  é pessoa diversa dos sócios ou
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acionistas que a compõem. Assim, considerando que o faturamento pertencia à pessoa jurídica
devedora e que a designação de depositário judicial da quantia resultante da penhora sobre o
faturamento recaiu sobre a representante legal da pessoa jurídica, restam caracterizadas a autoria
e a materialidade delitivas do crime descrito no art. 168, §1º, inc. II, do Código Penal. Precedentes
TRF 4ª Região. 7. Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime previsto
no  art.  168,  §1º,  II,  do  Código  Penal.  8.  Designação  de  outro  Membro  do  MPF  para  dar
prosseguimento da persecução penal pelo crime de apropriação indébita.

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

301. Processo: JF/EU/BA-0002609-
61.2014.4.01.3310-INQ

Voto: 6926/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  USO  DE  RADIOFREQUÊNCIA  SEM  AUTORIZAÇÃO.  MPF:
ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL:  DISCORDÂNCIA (CPP,  ART.  28 DO CPP,  C/C A LC Nº
75/93, ART. 62-IV). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de
procedimento instaurado para apurar o possível crime previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/97, a
partir  de notícia-crime encaminhada pela ANATEL, dando conta da exploração clandestina de
radiotelefone  sem  fio  de  longo  alcance.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o
arquivamento por entender que, em razão da baixa potência do equipamento (8,93W), a conduta
não se revestiria de relevância penal. 3. O MM Juízo Federal discordou das razões apresentadas
pelo Membro do Parquet, sustentando a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso. 4.
O crime ora em apuração é classificado como crime de perigo abstrato,  pelo que dispensa a
comprovação de qualquer dano, presumindo-se o perigo. 5. O fato de o serviço de radiodifusão
ser de 'baixa potência' não repele, por si só, a potencialidade lesiva da atividade, eis que, quando
a legislação define baixa potência, não o faz para fins de estabelecer um limite abaixo do qual
inexista risco de interferência e/ou necessidade de autorização para ser operado, mas, sim, para
estabelecer critério de caracterização das chamadas rádios comunitárias. O conceito de 'baixa
potência'  não  autoriza,  portanto,  a  conclusão  de  que  transmissões  nos  níveis  citados  sejam
incapazes de causar danos, pois as rádios comunitárias precisam de outorga para funcionamento.
6. No caso, a utilização clandestina da radiofrequência se deu para a utilização de serviços de
radiotelefone  sem fio  de  longo  alcance.  Desse  modo,  a  excepcionalidade  criada  pela  Lei  nº
9.612/98  para  as  rádios  comunitárias,  com o  parâmetro  de  25W  a  consubstanciar  a  ¿baixa
potência¿,  não  se  aplica  ao  caso,  já  que  se  trata  de  serviço  completamente  diverso  e  fins
distintos.  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.

302. Processo: JF/PET/PE-0001438-
41.2010.4.05.8308-INQ

Voto: 6989/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PETROLINA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DO  ART.  19  DA  LEI  Nº  7.492/86.
FINANCIAMENTOS OBTIDOS JUNTO AO BNB MEDIANTE CONFECÇÕES DE DAPS FALSAS.
RECEBIMENTOS  INDEVIDOS  DE  CRÉDITOS  DO  PROGRAMA  PRONAF  DO  MDA.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO ANCORADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DE
DOLO,  AUTORIA E  MATERIALIDADE  DELITIVAS,  NA DIFICULDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE
DILIGÊNCIAS,  NA  NUMEROSIDADE  DE  CASOS  NOTICIADOS  E  NO  LONGO  LAPSO
DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS ATÉ A PRESENTE DATA. REVISÃO (ART. 62, INC.
IV,  DA LC Nº 75/93).  ARQUIVAMENTO INADEQUADO. REPRESENTAÇÃO FORMULADA EM
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CONFORMIDADE  COM  A LEGISLAÇÃO  PROCESSUAL PENAL.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE DEVE SER AFERIDO NO
CURSO  PROCESSUAL.  OBRIGATORIEDADE  E  INDISPONIBILIDADE  DA  AÇÃO  PENAL.
NECESSIDADE  DE REALIZAÇÃO DE  OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA O ESCLARECIMENTO
DOS  FATOS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes do art. 19
da Lei nº 7.492/86, tendo em vista relatório enviado pelo Tribunal de Contas da União ¿ TCU ao
Ministério Público Federal, noticiando obtenções de financiamentos junto ao Banco do Nordeste
do Brasil  ¿ BNB mediante confecções de Declarações de Aptidão ¿ DAPS falsas, propiciando
recebimentos  indevidos  de  créditos  do  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura
Familiar ¿ PRONAF do Ministério do Desenvolvimento Agrário ¿ MDA, com taxa de juros mais
baixa que a do mercado comum, já que tal programa é subsidiado pelo Governo Federal para
incentivar a agricultura familiar. A suspeita das falsidades deu-se quando o TCU realizou confronto
dos  dados  existentes  nas  DAPs  e  nas  Relações  Anuais  de  Informações  Sociais  (RAIS).  2.
Promoção de arquivamento do apuratório pelo Procurador da República oficiante, com amparo
nos seguintes fundamentos: a) representação genérica; b) ausência de provas de dolo, autoria e
materialidade delitivas;  c)  necessidade de diversas e complexas diligências para obtenção de
provas; d) elevado número de casos a serem investigados; e) longo lapso decorrido entre a data
dos  fatos  noticiados  e  a  presente  data;  e  f)  considerável  probabilidade  de  as  investigações
restarem infrutíferas. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF, nos termos do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 4. Arquivamento inadequado.
5. Representação formulada em conformidade com o art. 39 cumulado com o art. 41, ambos do
Código de Ritos Penais. 6. Indícios de autoria e materialidade delitivas. Elemento subjetivo do tipo
que deve ser adequadamente aferido no curso processual, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. 7. Realização de diligências diversas e dispendiosas que não é obstáculo intransponível à
continuidade das investigações penais, mas, ao revés, se mostra medida justificável diante de
uma  apuração  criminal  complexa,  notadamente  porque  já  contornadas  judicialmente,  aqui,
requisições ao BNB para quebra de sigilo bancário  de alguns investigados,  fornecimento das
DAPs e das RAIs e forma de saque dos numerários e quitação dos financiamentos. 8. Existência
de numerosos casos em que pessoas estão recebendo o mencionado recurso de forma indevida
que  indica,  pelo  contrário,  a  premente  necessidade  de  se  combatê-los,  em  cumprimento  à
obrigatoriedade e à indisponibilidade legal e constitucional da ação penal pelos Órgãos da Polícia
Federal e do Ministério Público, a quem cabe, se presentes os indícios de autoria e materialidade,
analisar, apenas, o modo mais adequado de apuração, valendo-se, como via de eficiência, de
fatores outros que não a omissão de um dever que lhes foi imposto. 9. Transcurso de longo lapso
entre a ocorrência dos fatos (2004 a 2007) e a presente data que não inviabiliza, ainda, eventual
oferecimento de denúncia, seja porque há fortes indícios de autoria e de materialidade delitivas
(havendo, também, requisição judicial  quanto aos documentos essenciais a transformá-los em
provas),  seja  porque a prescrição da pretensão punitiva  estatal,  calculada pela  pena máxima
cominada em abstrato para tais infrações ¿ 06 (seis) anos ¿, se dará, em tese, tão só, entre os
anos de 2016 a 2019 (inteligência dos arts. 107, inc. IV, e 109, inc. II, ambos do Código Penal cc.
Com o art. 19 da Lei nº 7.492/86). 10. Por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal
pública  e  do  in  dubio  pro  societate,  somente  após  o  exaurimento  das  medidas  capazes  de
esclarecer  o  ocorrido  é  que  o  MPF  poderá  concluir,  sem  dúvidas,  se  existem  elementos
suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do
processo.  11.  Designação  de  outro  Membro  ministerial  para  prosseguir,  com  urgência,  na
persecutio criminis, ante o lapso decorrido entre a ocorrência de alguns fatos e a presente data.

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.

303. Processo: 1.13.002.000056/2014-44 Voto: 7048/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: PROCEDIMENTO  PREPARATÓRIO.  SUPOSTO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
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PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  ANCORADA  NA
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO (ART. 62,
INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  DELITO  FORMAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento preparatório instaurado para apurar suposto crime
de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  atribuído  a  representante  legal  de
sociedade  empresária  privada,  tendo  em vista  ausência  de  repasse  ao  Instituto  Nacional  do
Seguro Social ¿ INSS de contribuições previdenciárias recolhidas de empregado, relativamente a
fevereiro de 2013 até 25 de março de 2014, data em formulado pedido administrativo de auxílio-
doença  pelo  trabalhador,  posteriormente  indeferido  pela  autarquia  federal  sob  a  alegativa  de
perda da qualidade de segurado. 2. Promoção de arquivamento do apuratório pelo Procurador da
República oficiante,  com arrimo na ausência de constituição definitiva do crédito tributário em
comento,  vez  que,  após  expedição  de  ofício  à  Receita  Federal  do  Brasil,  obteve-se,  como
resposta, a inexistência de interesse fiscal a justificar abertura de ação em face do contribuinte
investigado. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do
art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93). 4. Arquivamento inadequado. 5. Atecnia do art. 83
da  Lei  nº  9.430/96.  Pela  análise  da  Súmula  Vinculante  nº  24  do  Supremo Tribunal  Federal,
verifica-se que o prévio exaurimento da via administrativa é condição objetiva de punibilidade,
apenas, em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. 6. O crime tipificado no art.
168-A  do  Estatuto  Repressivo  é  de  natureza  formal.  Caracteriza-se  pelo  não  repasse  à
Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal em
tela não se refere à supressão ou à alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a
persecução penal  até  o  término  do  procedimento  administrativo  destinado  a apurar  o  crédito
tributário.  7.  De  todo  modo,  ainda  que  assim  não  fosse,  o  arquivamento  possivelmente  se
revelaria prematuro, já que o período analisado pela RFB referiu-se, tão só, aos anos de 2010 a
2012,  uma  vez  que  o  Membro  do  MPF  deixou  de  informar  no  ofício  requisitório  as  datas
específicas denunciadas pelo representante na notícia crime. 8. Designação de outro Membro do
MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

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

304. Processo: 1.24.000.001171/2013-91 Voto: 6929/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  REPETIÇÃO  DE  SINAL  DE  TV  SEM
AUTORIZAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). TIPICIDADE. CRIME
PREVISTO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório
criminal  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  tipificado  no  art.  183  da  Lei  nº  9.472/97,
consistente na exploração não autorizada do espectro de radiofrequência para a prestação de
serviço de Repetição de Televisão ¿ RTV. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento dos autos por entender que o caso não diz respeito à execução do serviço de
radiofusão sem delegação do poder concedente, ou desenvolvimento clandestino de atividades de
telecomunicação,  restando  ausente  a  tipicidade  penal.  3.  O  agente  que  desenvolve
clandestinamente atividade de telecomunicação com sinal de TV, sem a devida autorização do
poder público, comete o crime descrito no art.  183, da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de
prévia autorização do órgão competente e a habitualidade da conduta. Precedentes TRF 1, STJ e
STF. 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.
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305. Processo: 1.29.004.000545/2015-05 Voto: 6936/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  PAGAMENTO DE SALÁRIO ¿POR FORA¿ A EMPREGADO.  POSSÍVEL
CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A).
MANIFESTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CRÉDITO CONSTITUÍDO. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62,
IV).  CRÉDITO  RECONHECIDO  EM  SENTENÇA TRABALHISTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de
Fato instaurada para apurar a prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP,
art. 337-A), constatados quando do processo e julgamento de reclamação trabalhista, em razão
do não recolhimento das contribuições previdenciárias. 2. O Procurador da República oficiante,
após oficiar a Receita Federal do Brasil, promoveu o arquivamento entendendo não haver justa
causa para a persecução penal face a ausência de crédito constituído, nos termos da Súmula 24
do  STF.  3.  Havendo  crédito  tributário  reconhecido  judicialmente  em  sentença  trabalhista,
desnecessária é a realização de outro lançamento pela autoridade administrativa tributária. 4. Em
tais casos, a sentença trabalhista definitiva condenatória ou homologatória do acordo, após sua
liquidação pelo contador do Juízo, define o valor do tributo e constitui o crédito, sendo que o crime
se  consuma  após  o  transcurso  do  prazo  legal  para  recolhimento  dos  valores  devidos.  5.
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.

306. Processo: 1.34.016.000042/2015-22 Voto: 6988/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR DE MERCADORIAS. TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/02. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). NOTÍCIA DE DIVERSAS REITERAÇÕES DA
MESMA  CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  BAGATELA.
PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada a partir de
Representação Fiscal para Fins Penais que dá conta de suposta prática de crime de descaminho
(CP,  art.  334),  tendo  em vista  apreensão pela  Polícia  Rodoviária  Federal  de  mercadorias  de
origem estrangeira, em poder do investigado, desacompanhadas de documentação comprobatória
de sua regular importação. O valor total dos tributos não recolhidos foi calculado em R$ 7.388,41
(sete mil trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos). 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com arrimo na aplicação do princípio da insignificância
à espécie, adotando, para tanto, o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estabelecido pela
Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda e abraçado pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.  3.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério
Público Federal, nos termos do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 4. Nos termos do
Enunciado  nº  49  deste  Colegiado:  'Admite-se  o  valor  fixado  no  art.  20,  ¿caput¿,  da  Lei  nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação,
de 04.03.2013)'. Contudo, no caso presente, não se afigura possível incidência do referido verbete
devido à notícia de cometimento reiterado de diversas condutas da mesma natureza (fs. 34/40). 5.
A prática  contumaz  da  mesma  conduta  delitiva  impede  que  o  fato  seja  considerado  como
destituído de significação penal. A recalcitrância na perpetração de crimes faz surgir o desvalor da
ação, demonstrando que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo,
impede o reconhecimento da insignificância do caso perante o Direito. Precedentes do Supremo
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Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Órgão Revisor (HC nº 112.597/PR, 2ª
Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe: 10/12/2012; HC nº 258.953/MG, 5ª Turma, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, DJe: 02/04/2013; Procedimento MPF nº 1.25.000.001060/2015-18, Voto nº
2964/2015,  Sessão  nº  620,  de  11/05/2015,  votação  unânime;  Procedimento  MPF  nº
1.33.004.000024/2014-36, Voto nº 4971/2014, Sessão nº 602, de 04/08/2014, votação unânime).
6.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

307. Processo: DPF/JFA-00270/2012-INQ Voto: 6958/2015 Origem: GABPRM1-CBFS - 
CARLOS BRUNO FERREIRA DA 
SILVA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  ocorrência  do  crime  de  falsidade  ideológica  em  face  da  Junta
Comercial  (CP, art.  299).  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  A realização de
registro de empresas mercantis pela Junta Comercial não justifica, por si só, o reconhecimento da
Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não
foi  ludibriada  nem  sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos.  Competência  da  Justiça  Estadual.
Precedente  do  STJ  (CC  119.576/BA,  Rel.  Ministro  MARCO AURÉLIO BELLIZZE,  TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 21/06/2012). Ausência de atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

308. Processo: 1.10.000.000306/2015-59 Voto: 6987/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  de  uso  de  documento  particular  falso  (CP,  art.  304),  de
falsificação de documento particular (CP, art. 298) e de sonegação de Imposto de Transmissão de
Bens  Imóveis  Inter  Vivos  ¿  ITBI.  Investigados  que  ajuizaram ação  de  demarcação  de  terras
particulares perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, promovendo a juntada de
instrumento particular de compromisso de compra e venda, com dação em pagamento de imóvel
pertencente aos demandantes, de escritura pública de compra e venda do bem e de registro da 1ª
Serventia de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Branco, sendo tal matrícula conflitante com
o referido compromisso, tanto no preço quanto a titularidade do imóvel. Os autos da referida ação
chegaram ao Superior Tribunal de Justiça em grau de Recurso Especial.  Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Documentos  supostamente  falsos  que  foram  utilizados,
inicialmente, perante a Justiça do Estado do Acre, de sorte que a análise dos autos pelo STJ, em
grau de recurso, configura mero exaurimento da conduta perpetrada. 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 ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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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309. Processo: 1.14.006.000056/2015-58 Voto: 6985/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta fraude em negócio jurídico firmado entre a Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco ¿ CHESF e particulares proprietários de imóveis situados em
projeto de irrigação localizado na cidade de Rodelas/BA, a fim de implantar loteamentos para
famílias  oriundas  de  área  necessária  à  formação  de  reservatório  da  Usina  Hidrelétrica  Luiz
Gonzaga (em Itaparica/BA). Celebração de contrato que teria se dado sem o conhecimento dos
referidos proprietários das áreas, apesar de constarem do documento suas assinaturas. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR/MPF). Conduta criminosa que envolve
sociedade de economia mista  federal.  Aplicação do Enunciado nº  42 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça à espécie (¿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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

310. Processo: 1.15.003.000176/2015-48 Voto: 7021/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes ocorridos no interior de projeto de assentamento
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ¿ INCRA, localizado na zona rural de
Santana do Acaraú/CE. O representante relata que teve seu domicílio  demolido e que sofreu
várias  ameaças  de  outros  moradores  da  localidade  e  de  sua  ex-esposa.  Apesar  de  ter  sido
assentado  do  INCRA,  no  período  de  27/12/1996  a  10/05/2010,  quem  estaria  efetivamente
morando no imóvel, até o início de 2015, seria um amigo do denunciante, o qual, no entanto, não
constava dos próprios sistemas da autarquia agrária. Todavia, referido imóvel foi posteriormente
abandonado,  pelo  que  a  investigada,  titular  da  unidade  familiar,  juntamente  com  outros
assentados,  aproveitando-se do ensejo,  teria  demolido parte  da residência do ex-marido para
utilizar  materiais  em bom estado no seu imóvel.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR/MPF). Diligências. Demolição que foi classificada pelo próprio instituto como coerente, já que
a  casa  estava  abandonada  e  mal  conservada,  e  a  assentada  (responsável  por  eventual
pagamento do crédito de habitação) o fez com o fim de promover a ampliação da nova moradia,
construída com aproveitamento de material reutilizável, dentro do assentamento, para que viesse
a ter moradia mais digna e sossegada, dentro dos padrões dos demais moradores do PA. Fatos
narrados que denotam conturbada relação familiar,  a apontar  para possível  prática de crimes
entre particulares. 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 de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

311. Processo: 1.23.000.000788/2015-99 Voto: 6984/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato praticado mediante obtenção
fraudulenta  de  empréstimo  consignado  junto  à  instituição  financeira  privada  em  nome  de
beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social ¿ INSS. Revisão de declínio (Enunciado n° 32
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da 2a CCR). Banco particular. Prejuízo suportado unicamente por particular. Inexistência de lesão
à  União  ou  a  qualquer  de  suas  entidades.  Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça
(Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; CC 122257/SP, Dj 28/11/2012). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

312. Processo: 1.23.000.001141/2015-84 Voto: 6928/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes tipificados nos artigos 46, parágrafo único da Lei n. 9.605/98 e
falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  atribuídos  a  sociedades  empresárias.  Comercialização  de
madeira com informações falsas no sistema DOF. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª Câmara). Sistema de controle de produtos florestais (Documento de Origem Florestal
¿ DOF), gerenciado e coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização
ambiental  do  SISNAMA.  Informação  de  que,  no  Estado  do  Pará,  o  sistema  utilizado  é  o
SISFLORA. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Normas de cooperação fixadas pela Lei
Complementar n. 140/2011. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico
da União. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedentes: STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello,
DJe 20/05/2013) e STJ ((CC Nº 141.207 Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE),  DJ 10/08/2015)).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada.

313. Processo: 1.23.000.002670/2014-14 Voto: 6983/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes tipificados no art. 46, Parágrafo Único, e no art. 69-A da Lei nº
9.605/98, cumulado com o art. 299 do Código Penal atribuídos a sociedade empresária privada e
a seu representante.  Comercialização de 833,930m³ de madeira da espécie Ipê lastreada por
informações falsas no sistema de Documento de Origem Florestal ¿ DOF. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (DOF)  que  é
gerenciado e coordenado pelo Instituto Brasileiro  do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis ¿ IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do SISNAMA.
Competência comum da União,  dos Estados,  do Distrito Federal  e dos Municípios nas ações
administrativas  relativas  à  proteção das  paisagens naturais  notáveis  e  do meio ambiente,  ao
combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da
flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Normas de cooperação que são fixadas pela Lei
Complementar  nº  140/2011.  Ausência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesses  diretos  e
específicos  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello,
DJe  20/05/2013)  e  desta  2ª  CCR (Procedimento  nº  1.19.000.001241/2011-18,  voto  nº  4424,
julgado na Sessão nº 600, em 09/06/2014, por votação unânime). Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada.

314. Processo: 1.27.003.000108/2015-68 Voto: 6948/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A) e contra a
honra.  Representante denuncia que a conta da rede social  de sua irmã foi  invadida e que o
invasor estaria atentando contra sua honra. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).
Suposto crime praticado entre particulares. Fatos narrados que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União,  suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério  Público Federal.  Homologação do declínio  de atribuição ao Ministério
Público Estadual.

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

315. Processo: 1.28.000.000482/2015-56 Voto: 6982/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes tipificados no artigo 46, Parágrafo Único, da Lei nº 9.605/98 e no
art. 299 do Código Penal atribuídos a sociedade empresária privada e a seu representante. Ter
em depósito madeiras do tipo Pau Ferro em 106 unidades tipo Mourão e 04m³ de madeiras em
tora provenientes da Mata Atlântica lastreadas por informações falsas no sistema de Documento
de Origem Florestal ¿ DOF. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Sistema de
controle de produtos florestais (DOF) que é gerenciado e coordenado pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ¿ IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de
fiscalização ambiental  do SISNAMA. Competência  comum da União,  dos Estados,  do Distrito
Federal e dos Municípios nas ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis  e  do  meio  ambiente,  ao  combate  à  poluição  em  qualquer  de  suas  formas  e  à
preservação das florestas, da fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Normas
de cooperação que são fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. Ausência de ofensa a bens,
serviços ou interesses diretos e específicos da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  (ACO
1962/DF,  Min.  Celso  de  Mello,  DJe  20/05/2013)  e  desta  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.19.000.001241/2011-18, voto nº 4424, julgado na Sessão nº 600, em 09/06/2014, por votação
unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada.

316. Processo: 1.29.002.000330/2015-04 Voto: 6981/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de estelionato e de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Recebimento indevido de aposentadoria por invalidez por funcionário da Prefeitura do Município
de  Caxias  do  Sul/RS,  que  estaria  realizando atividades incompatíveis  com sua  incapacidade
laboral  e  teria,  também,  firmado contratos  de  seguros  de  vida  por  invalidez  com instituições
financeiras privadas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Condutas praticadas em
desfavor de erário municipal (benesse vinculada a entidade de Regime Próprio de Previdência
dos  Servidores  Municipais  de  Caxias  do  Sul/RS)  e  de  seguradoras  privadas.  Inexistência  de
ofensa a bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas, fundacionais ou
empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

317. Processo: 1.34.001.001155/2015-12 Voto: 6541/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto
destinado a fins terapêuticos ou medicinais (CP, art. 273, §1°-B, I e II). Empresa autuada pela
ANVISA por  não  garantir  a  qualidade  e  a  segurança  de  medicamento.  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.  Inexistência  de indícios de
internacionalidade  do  delito  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades
sanitárias federais. Precedente STJ (CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira
Seção, Dje 01/02/2011). Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada.

318. Processo: 1.34.012.000655/2015-08 Voto: 6957/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra criança ou adolescente (Lei nº 8.069/90, art. 232). Vídeo
publicado em rede social, mostrando um menino supostamente apreendido por policiais militares,
com seguinte título: ¿Sementinha do mal protegido pelo ECA¿. Revisão de declínio (Enunciado n°
32, 2ª CCR). Para se falar em atribuição federal são necessários dois requisitos: a previsão do
tipo em tratado ou convenção internacional  ao qual  o Brasil  tenha aderido e que o início da
execução ou seu resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Precedente STF (ACO
1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013). O fato da conduta ter se dado por via da rede mundial de
computadores,  não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da  justiça  federal.  Ausência  de
transnacionalidade na conduta e de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

319. Processo: DPF/AGA/TO-00007/2014-INQ Voto: 6923/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, § 1º). Particular
apresentou  03  cédulas  de  R$  100,00  (cem  reais)  falsas,  que  teria  recebido  de  indivíduos
desconhecidos, como pagamento de mercadorias em seu estabelecimento comercial. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Apresentação espontânea das cédulas à autoridade
policial.  Ausência  de  tentativa  de  inserção  da  cédula  falseada  no  mercado.  Diligências.
Inexistência de elementos que permitam esclarecer a autoria delitiva da falsificação. Ausência de
justa  causa  para  continuidade da persecução penal.  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  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.

320. Processo: DPF/AGA/TO-00241/2014-INQ Voto: 6924/2015 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito policial. Ocorrência dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento
falso (CP, art.304). Particular que atestou atividade rural de pessoa falecida, para que a esposa
deste requeresse pensão por morte junto ao INSS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Apesar de ter se utilizado de documento ideologicamente falso, tem-se que falecido fazia, de
fato, jus ao benefício previdenciário, razão pela qual a autarquia federal mesmo após verificar a
falsidade do documento que instruiu o pedido, deferiu o benefício, que encontra-se ativo. Afastada
a  hipótese  do  crime  de  estelionato,  remanesce  os  crimes  de  falsidade  ideológica  e  uso  de
documento falso. Fatos que datam de 31/05/2007 e 20/06/2007. Pena máxima cominada de 3
(três) anos de reclusão. Transcurso de mais de 8 (oito) anos desde a data dos fatos. Ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). 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.

321. Processo: DPF/GVS/MG-00105/2015-INQ Voto: 6925/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Irregularidades no programa
Farmácia Popular do Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com o
relatório apresentado pelo DENASUS, as constatações encontradas na Farmácia credenciada ao
programa configuram-se como meras irregularidades administrativas, não vindo a ocorrer, sequer,
prejuízo ao erário ou necessidade de ressarcimento. Medidas adotadas pelo órgão de fiscalização
que foram suficientes para sanar as irregularidades. Irregularidades que não configuram a prática
de crime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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322. Processo: DPF/JFA-00696/2014-INQ Voto: 6974/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social ¿ INSS. Recebimento indevido de parcelas de benefício
previdenciário, após óbito da titular (ocorrido em 06.04.2005), pelo período de maio a setembro de
2005. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Investigada de possui baixíssima
instrução escolar e renda econômica que confessou a realização dos saques à autarquia federal e
entregou  espontaneamente  o  cartão  magnético,  informando  desconhecer  a  irregularidade,
sobretudo por ter recebido instruções de vizinhos de que o recebimento da benesse seria lícito.
Relatório  circunstanciado elaborado pelo  INSS que atesta situação de extrema miserabilidade
financeira do grupo familiar da investigada. Ausência evidente 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.

323. Processo: DPF/PI-00182/2015-IPL Voto: 6975/2015 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

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

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticado  em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  ¿  INSS.  Recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário  de  Aposentadoria  por  Idade  em  razão  de  exercício  de  labor  rural
concomitantemente  à  existência  de  vínculo  empregatício  em razão  do  exercício  de  atividade
urbana junto à Secretaria de Educação do Estado do Piauí.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inciso IV). Diligências. Possível responsável pela realização dos saques irregulares
que  faleceu  em  31.12.2013,  conforme  certidão  de  óbito  acostada  aos  autos.  Extinção  da
punibilidade pela morte do agente (CP, art. 107, inc. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

324. Processo: DPF/RN-00057/2015-IP Voto: 6941/2015 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta ocorrência de tráfico internacional de mulheres a fim de exploração
sexual  (CP,  art.  231).  Representante  denuncia  que  indivíduos  estariam  promovendo  tráfico
internacional de mulheres para Itália. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Apesar de
tratar-se de denuncia extremamente genérica, a autoridade policial procedeu diligências afim de
averiguar os fatos ora tratados. Agentes Federais informaram que não conseguiram localizar a
noticiante  no  endereço  fornecido  por  ela  mesma,  muito  menos  os  supostos  autores.  Dados
fornecidos que se mostraram inverídicos. Inexistência de elementos mínimos que justifiquem a
deflagração  de  procedimento  investigativo.  Ausência  de  justa  causa  para  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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325. Processo: DPF-UDI-00584/2013-INQ Voto: 6971/2015 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de uso indevido de logotipo de órgão federal
(CP, art. 296, §1º, inc. III). Representação dando conta de recebimento de e-mail em nome da
Receita Federal  do Brasil,  contendo informações referentes a procedimento fiscal.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Possível envio da mensagem a partir de endereço/site
hospedado  no  exterior  (Itália),  sem registro  ou  com dados  fictícios  e  curta  duração  na  rede
cibernética. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências viáveis a esclarecê-
la. Homologação do arquivamento.

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

326. Processo: JF-AÇA-0000125-33.2015.4.03.6107-
REPCR

Voto: 6548/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  FALSIFICAÇÃO  DE  PAPÉIS  PÚBLICOS  (CP,  ART.  293,  V).
APRESENTAÇÃO À RECEITA FEDERAL DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES
NACIONAL  ¿  DAS'S  CONTENDO  AUTENTICAÇÃO  BANCÁRIA  FALSA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONSUNÇÃO.  CRIME  TIPIFICADO  NO
ARTIGO 1º-III DA LEI Nº 8.137/1990. TRIBUTOS NOS VALORES DE R$ 178,33 E R$ 167,72.
VALOR  INFERIOR  AO  PREVISTO  NO  ART.  20  DA  LEI  10.522/02.  INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO 1. Representação criminal instaurada
a partir  de Representação Fiscal para Fins Penais, que noticia a suposta prática do crime de
falsidade  de  papéis  públicos,  tipificado  no  artigo  293,  V  do  Código  Penal,  em  razão  de
representante legal de sociedade empresária ter apresentado a Receita Federal do Brasil guias de
Documento  de  Arrecadação  do  Simples  Nacional  ¿  DAS's,  contendo  falsas  chancelas  de
autenticação bancária. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento entendendo se
tratar  de crime impossível,  consignando que a partir  do momento em que o documento falso
empregado com o intuito de ludibriar a fé pública é sujeito a conferência (no caso, da Receita
Federal) e seus vícios são identificados, comprovando-se assim sua inidoneidade, não há que se
falar em crime, dada a absoluta impropriedade do meio utilizado para sua prática. Consignou,
ainda, que dado os valores dos débitos contidos nas DAS's, de R$ 178,33 e R$ 167,72, incidiria o
princípio da insignificância, de acordo com a atual jurisprudencial do STJ. 3. Discordância do Juiz
Federal que entendeu que os motivos elencados pelo parquet federal dizem respeito ao mérito da
persecução  penal,  devendo  ser  analisados  à  luz  das  provas  a  serem produzidas  durante  a
instrução penal. 4. Com efeito, entendo que dado o nítido intuito de suprimir o valor do tributo
devido,  a  conduta,  por  força  do  princípio  da  consunção,  amolda-se  ao  art.  1º,  III  da  Lei
8.137/1990,  restando  absorvido  o  falso.  Precedente  STJ  (EREsp  1154361/MG,  Rel.  Ministra
LAURITA VAZ,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em 26/02/2014,  DJe  06/03/2014;  AgRg  no  Resp
1333285/RS, Laurita Vaz, Quinta Turma, 26/11/2013, Dje 09/12/2013) 5. Levando-se em conta os
valores suprimidos no caso, e consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
é aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. . Precedentes STJ (HC 307791/SP,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/03/2015; Resp 1306425/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, Dje 01/07/2014). 6. Insistência no arquivamento

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento,  vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada.
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327. Processo: 1.00.000.004774/2015-49 Voto: 6947/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relatório de fiscalização que concluiu pela
inexistência de práticas que caracterizem o trabalho em condições degradantes. Constatação de
irregularidades referentes à legislação trabalhista e às normas de saúde, segurança, higiene e
conforto  dos  trabalhadores.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  informação  necessários  à
deflagração de persecução penal. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: 1.00.000.011767/2014-12 Voto: 6542/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DE  ABUSO  DE
AUTORIDADE (LEI  N  4.898/65,  ART.  4ª,  A)  POR MILITAR EM FACE DE OUTRO MILITAR.
AERONÁUTICA. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL (CPP, ART. 28).
AUSÊNCIA  DE  DOLO.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento  Investigatório
Criminal instaurado para apurar suposta prática de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65, art. 4ª,
a) atribuído a Tenente Coronel da Aeronáutica, por haver imposto a outro militar a pena de 8 dias
de prisão, no âmbito de procedimento administrativo 2. Punição em razão de transgressão grave,
consistente no descumprimento de ordem superior proibitiva de utilização de computador portátil
pessoal em local inapropriado. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do procedimento por não vislumbrar dolo na conduta do agente. Discordância da Juíza Federal. 4.
Crime  que  exige  dolo,  não  existindo  modalidade  culposa.  5.  Autoridade  que  teria  agido  na
intenção de exercer legitimamente o poder disciplinar decorrente de sua superioridade hierárquica
em relação ao paciente. 6. Insistência no arquivamento.

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

329. Processo: 1.14.000.001892/2015-18 Voto: 6977/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estupro (CP, art. 213) atribuído a professores da Universidades
Federal da Bahia ¿ UFBA em desfavor de aluno, ocorrido em sala da Faculdade de Filosofia e
Ciências Humanas, em 12.03.2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime
que  se  procede  mediante  ação  penal  pública  condicionada  à  representação.  Extinção  da
punibilidade dos agentes, pela ocorrência da decadência. Decurso de mais de 06 (seis) meses
entre a presente data e a data dos fatos noticiados. Homologação do arquivamento.

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

330. Processo: 1.15.000.000711/2014-18 Voto: 6968/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ
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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).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Delegacia da Receita Federal dando conta
da existência de Processo Administrativo Fiscal, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) aguardando julgamento de recurso especial. Inexistência de crédito constituído. Aplicação
do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Trata-se de crime de natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Ausência  de
elementos  da  materialidade  aptos  a  justificar  o  prosseguimento  da  investigação  criminal.
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.

331. Processo: 1.15.000.002433/2008-87 Voto: 6965/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A, inciso III). Empresa privada deixou de informar na GFIP as remunerações pagas a
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. Omissão parcial entre 02/2002 a 12/2002
e total em 01/2002 e entre 01/2003 e 12/2006. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligência. Informações de que os referidos créditos foram extintos após decisão do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Crime de natureza material, cuja tipificação depende
da constituição  definitiva  do crédito  tributário,  de  acordo  com o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante  do  Supremo Tribunal  Federal.  Ausência  de  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.

332. Processo: 1.16.000.002102/2015-39 Voto: 6979/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  identificada.  Pedido  de  atuação  unificada  de  Membros  do
Ministério Público Federal em temas acerca de títulos de capitalização. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  notícia  de  fatos  criminosos.  Homologação  do
arquivamento.

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

333. Processo: 1.18.000.000074/2015-41 Voto: 6959/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 168-A e 337-A do Código Penal. Ex-Gestora do Município
de  Matrinchã/GO que  descontou  e  repassou  ao  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  ¿  INSS
contribuições  previdenciárias  de  empregados  públicos  em  valor  superior  ao  previsto  pela
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legislação previdenciária e recolheu contribuições patronais em valor inferior ao estabelecido na
referida norma. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pagamento de multas e
juros ao INSS pela municipalidade. Ausência de dano ou perigo de dano à Previdência Social.
Irregularidade  administrativa.  Não  ocorrência  da  conduta  descrita  no  art.  168-A da  Estatuto
Repressivo. Precedentes deste Órgão Revisor (Procedimento MPF nº 1.15.001.000152/2014-28;
Voto nº 6176/2014;  Relator:  José Osterno Campos de Araújo;  julgado na Sessão nº 613, em
15/12/2014, à unanimidade; Procedimento MPF nº 1.18.000.000100/2014-50; Voto nº 1671/2014;
Relator:  Carlos  Augusto  Da  Silva  Cazarré;  julgado  na  Sessão  nº  593,  em  17/03/2014,  à
unanimidade). Inexistência de constituição definitiva do crédito fiscal quanto à conduta prevista no
art.  337-A do  Diploma  Aflitivo.  Crime  que  é  natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 524 da Corte Constitucional.

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

334. Processo: 1.18.001.000076/2015-20 Voto: 6962/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento preparatório. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
atribuído a ex-Prefeito do Município de Terezópolis/GO, relativamente à competência de 2009.
Desconto de valores a título de contribuição previdenciária das remunerações dos servidores e
ausência de repasse de tais verbas à Previdência Social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Diligências  à  Receita  Federal  do  Brasil.  Crédito  tributário  com  exigibilidade
suspensa, em face da adesão da citada municipalidade ao Parcelamento Especial regido pela Lei
nº 12.810/13. Parcelamento que se equipara ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade.
No  caso  particular,  as  prestações  foram inadimplidas  e  estão  sendo  retidas  e  repassadas  à
Receita  Federal  do  Brasil  de  recursos  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios,  para  sua
quitação.  Interpretação  sistemática  art.  96,  §  4º,  da  Lei  nº  11.196/05,  com  as  alterações
decorrentes  da  Lei  nº  11.960/09,  ou  mais  recentemente  pelo  art.  3º  da  Lei  nº  12.810/2013
(conversão da MP nº  589/2012),  cc.  o  inc.  I  do Parágrafo  Único do art.  160 da Constituição
Federal. Homologação do arquivamento.

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

335. Processo: 1.23.000.001298/2006-19 Voto: 6966/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do Código
Penal) atribuído a ex-Gestor do Município de Portel/PA. Ex-Prefeito que teria deixado de recolher
contribuições das remunerações referentes a contratos de prestação de serviço de mão de obra
firmados com a municipalidade, relativamente aos exercícios financeiros de 01.2003 a 09.2004.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A Receita Federal do Brasil informou que
o crédito em referência se encontra com a exigibilidade suspensa em razão de apresentação de
recurso  voluntário  junto  ao  Conselho  Administrativo  de  Recursos  Fiscais,  desde  02.03.2010,
aguardando  expedição  de  acórdão.  Crime  de  natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante  do  Supremo  Tribunal  Federal.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
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Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 524 da Corte Constitucional.

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

336. Processo: 1.23.000.001525/2015-05 Voto: 6940/2015 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 2004 a 2012, exigidos pela legislação ambiental, conforme o art. 81, do
Decreto n° 6.514/08. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Condutas descritas nos
referidos Autos de Infrações do IBAMA, que não se enquadram nas figuras típicas aos delitos
previstos na lei  ambiental.  Infrações administrativas.  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.

337. Processo: 1.23.000.001570/2015-51 Voto: 6943/2015 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). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude de não ter efetuado o recadastramento no Cadastro Técnico Federal (CTF). 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$ 101.000,00. 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.

338. Processo: 1.23.000.001711/2015-36 Voto: 6956/2015 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). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude de não ter efetuado o recadastramento no Cadastro Técnico Federal (CTF). 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$ 6.000,00. 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.
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339. Processo: 1.23.000.001814/2015-04 Voto: 6967/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Peças de informação. Suposto crime ambiental previsto no art. 40 da Lei nº 9.605/98. Tráfego de
veículo motorizado na Praia da Barra Velha, localizada no interior da Reserva Extrativista Marinha
de Soure/PA, em desacordo com a Resolução nº 02/2010 do Conselho Deliberativo da referida
unidade. Revisão de arquivamento (art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). A materialidade da figura
típica descrita no artigo em análise exige a demonstração da ocorrência de prejuízo ambiental
(causar dano direto ou indireto  à Unidade de Conservação),  fato que não foi  constatado nos
autos.  Assim,  o  simples  ingresso  com  motocicleta  em  área  de  Reserva  Extrativista,  sem  a
ocorrência efetiva de dano, corresponde, a priori, à mera irregularidade administrativa. Ausência
de provas da materialidade delitiva. 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.

340. Processo: 1.23.005.000150/2015-16 Voto: 6944/2015 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  nº  9.605/98,  art.  46).  Transporte  de
aproximadamente  6.000  m³  de  madeira  em  tora  da  espécie  Cedrinho,  sem  o  devido
acobertamento da ATPF. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que
data de 30/10/1996. 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.

341. Processo: 1.24.002.000168/2015-01 Voto: 6963/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposta  prática  do crime previsto  no art.  183 da Lei  nº
9472/97.  Exploração  irregular  de  serviço  de  radiodifusão  sonora,  sem  autorização  do  órgão
competente  e  em  desacordo  com  as  normas  legalmente  estabelecidas,  a  favorecer  ao
proselitismo partidário e às práticas comerciais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. A Agência Nacional de Telecomunicações ¿ ANATEL informou a existência de
autorização  provisória  para  funcionamento  da  emissora.  O  Ministério  das  Comunicações
apresentou nota informativa dando conta da instauração de processo de apuração de infração
administrativa, a fim de atestar as finalidades da estação comunitária. Ausência de provas da
materialidade delitiva e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e
do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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342. Processo: 1.25.000.002888/2015-85 Voto: 6980/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 40 da Lei nº 6.538/78. Violação de objeto postal da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos ¿ EBCT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligência. A EBCT informou não ter as imagens do fato registradas no sistema de vigilância,
por se tratar de procedimento realizado no âmbito interno da agência. Ausência de elementos
mínimos da autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Desconhecimento do
local de ocorrência da espoliação do conteúdo da encomenda. 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.

343. Processo: 1.25.013.000063/2015-87 Voto: 6927/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JACAREZINHO-PR

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

Ementa: Noticia  de  fato.  Expediente  instaurado  em atendimento  à  requisição  do  Ministério  Público  do
Estado do Paraná, com o objetivo de apurar de modo uniforme possíveis crimes de roubo de
carga. Madeira roubada que teria sido destinada a um receptador no Estado de Santa Catarina.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não ocorrência de crimes da competência
federal. Mera utilização de mecanismo legalmente previsto (Lei nº 10.446/2002, art. 1º, IV) para a
otimização de investigações de crimes estaduais que ultrapassem os limites de um Estado da
Federação.  Crime  de  roubo  de  carga  de  madeira  que  ocorreu  há  mais  de  6  (seis)  anos,
dificultando assim a intervenção da Polícia Federal no caso. Investigações que prosseguirão na
esfera  estadual,  não  se  justificando  a  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

344. Processo: 1.27.000.000817/2015-73 Voto: 6938/2015 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 de nove competências de
benefício previdenciário, após o óbito do titular. 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. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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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345. Processo: 1.28.000.000405/2011-72 Voto: 6932/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento investigatório instaurado a partir de Pedido de Cooperação Jurídica Internacional
em matéria penal formulado pela Espanha. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62-IV).
Pedidos de cooperação jurídica internacional que foram inteiramente cumpridos. Esgotamento 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.

346. Processo: 1.28.000.001153/2013-61 Voto: 6939/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Denuncia efetuada por meio da sala de atendimento ao cidadão relatando que
pessoa processada por estelionato em âmbito estadual estaria se evadindo da justiça daquele
estado, além de já ter sido preso com nome falso e responder por crime de sonegação fiscal.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a Receita Federal do Brasil
informou que existem dois CPF's relativos aos nomes apresentados pela denunciante. Contudo,
esclareceu que as duas inscrições foram efetuadas com todos os dados diferentes, de forma a
impedir  a  suspeita  de  fraude  pelo  sistema.  Ainda,  afirmou  não  existir  procedimentos  fiscais
concluídos  ou  em  andamento,  assim  como  créditos  constituídos,  em  desfavor  dos  nomes
denunciados. Em consulta à CEF, esta informou que um dos nomes possui apenas um contrato de
habitacional  e  uma  conta  poupança,  sendo  que  não  constam  contratos  em  nome  do  outro
denunciado. Ausência de informação relativa ao cometimento de alguma fraude. Inexistência de
indícios de cometimento de crime. Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

347. Processo: 1.29.000.001561/2015-47 Voto: 6934/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime tipificado no art. 240 da Lei n° 8.069/90. Noticiante menor alega
que  teria  se  mostrado  nua  através  da  webcam  a  um homem que  conheceu  na  rede  social
Facebook,  que também seria  menor,  estudante  do  ensino  médio  e  de cidadania  Portuguesa.
Após,  o  suposto  homem teria  começado  a  constrangê-la  com o  objetivo  de  conseguir  mais
imagens. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inc. IV). Material constante dos autos que
se  restringe  a  captura  de  conversas.  Ausência  de  qualquer  material  pornográfico  infantil.
Efetuadas  as  diligências  em busca  do  perfil  do  suposto  cidadão  português,  não  foi  possível
identificar o autor dos constrangimentos. Perfil possivelmente apagado. Ausência de materialidade
e autoria delitivas. Inexistência de linha investigativa capaz de mudar o panorama probatório atual.
Homologação de arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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348. Processo: 1.29.009.001034/2015-52 Voto: 6978/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estupro de vulnerável (CP, art. 213, § 1º) praticado por uruguaio
contra menor brasileira na cidade de Salto Alto, no Uruguai.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, inc. IV). Segundo consta dos autos, o crime noticiado ocorreu e produziu seus
efeitos dentro do território estrangeiro. Embora o Brasil seja signatário de tratados e convenções
de proteção às crianças e aos adolescentes, não há informações no in folio de atendimento aos
requisitos estampados no art. 7º, inc. II, § 2º, alíneas a a e, e § 3º, do Código Penal pátrio, a
justificar o prosseguimento das investigações penais em território nacional. Fatos que já foram
comunicados à Polícia Civil brasileira e à Polícia uruguaia. 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.

349. Processo: 1.30.001.001039/2015-34 Voto: 6937/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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
da Caixa Econômica Federal. Particular teve o nome negativado pelo Serviço Central de Proteção
ao Crédito, em virtude da inadimplência em um contrato com à CEF, o qual alega nunca teria
celebrado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Possibilidade da ocorrência de
utilização  de  documentos  falsos  por  estelionatário  visando  abrir  conta  corrente  para  celebrar
contrato com à CEF em nome de outrem. Contrato firmado com a CEF no valor de R$ 211,57.
Particular que efetuou o pagamento a CEF para ter seu nome retirado do Serviço Central  de
Proteção  ao  Crédito.  Ausência  de  prejuízo  à  CEF.  Valor  diminuto  do  contrato.  Excepcional
aplicação do princípio da insignificância. Ainda, dada a época dos fatos, ocorridos no início do ano
de 2013, não se vislumbram diligências capazes de modificar o panorama probatório atual com
objetivo de obter indícios mínimos de autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

350. Processo: 1.30.020.000101/2015-42 Voto: 6921/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental  em  virtude  do  investigado  ter  apresentado  informações
enganosas  no  sistema  oficial  de  controle  SISPASS  ¿  Sistema  de  Cadastro  de  Criadores
Amadoristas de Passeriformes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Criador
que  já  possuía  cadastro  e  autorização  de  funcionamento.  No  caso,  os  dados  essenciais  da
realidade  registrada  foram  mantidos,  como  sua  identificação  e  o  mesmo  endereço,  havendo
apenas  de  forma  circunstancial  e  por  ínfimo  período  de  tempo  a  alteração  do  Estado  da
Federação,  o  que  não  seria  apto  a  iludir  a  administração  ambiental.  Aplicação  de  multa
administrativa  no valor  de R$ 1.500,00  (mil  e  quinhentos reais)  e  embargada a atividade  de
criador amadorista de passeriformes. Ausência de dano significativo e efetivo a administração
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ambiental apta a configuração de ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

351. Processo: 1.32.000.000487/2015-56 Voto: 6945/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto  crime de estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  contra  servidor  publico
federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos não relacionados ao exercício
da função. Inteligência, a contrario sensu, do enunciado 147 da Súmula do STJ (¿Compete à
Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando
relacionados com o exercício  da função¿).  Ausência de 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. Desnecessidade de remessa ao Ministério Público Estadual haja
vista  que  a  noticia  também  foi  encaminhada  a  Polícia  Civil  de  Roraima.  Homologação  do
arquivamento.

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

352. Processo: 1.33.000.000776/2015-18 Voto: 6964/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Supostos  crimes  do  art.  297,  §  4º,  e  337-A,  ambos  do
Código  Penal.  Representante  de  empresa  privada  que  teria  omitido  anotações  em  Carteira
Nacional de Trabalho e Previdência Social ¿ CTPS relativamente a 2 (dois) empregados por e, por
conseguinte, sonegado as contribuições previdenciárias devidas ao Instituto nacional do Seguro
Social ¿ INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Absorção do delito do art.
297, § 4º, pelo delito plasmado no art.  337-A do mesmo Diploma Aflitivo, já que perpetrada a
conduta com o intuito de sonegação das contribuições previdenciárias devidas à autarquia federal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Dje
de 18/06/2015; Aresp 012926, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13/08/2014; Resp 1323867,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Dje de 06/05/2013; HC 114051/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª
Turma,  unânime,  DJe  de  25/04/2011;  e  EREsp  1154361/MG,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Terceira
Seção,  DJe de 06/03/2014).  Informações da Receita  Federal  do Brasil  de que,  no entanto,  o
débito  previdenciário  em  referência  não  foi  definitivamente  constituído.  Crime  de  natureza
material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Falta de justa causa para a
persecução penal.  Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 da Corte Constitucional.

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

353. Processo: 1.33.000.001950/2015-40 Voto: 6993/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de uso indevido de logotipo de órgão federal (CP, art. 296, § 1º, inc.
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III). Representação dando conta de recebimento de e-mail em nome do Ministério Público Federal,
contendo informações referentes a procedimento investigatório. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.  Possível  envio  da  mensagem  a  partir  de  endereço/site
hospedado no exterior, sem registro ou com dados fictícios e curta duração na rede cibernética.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  viáveis  a  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.

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

354. Processo: 1.33.003.000248/2015-39 Voto: 6946/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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. 1º). Representação
Fiscal  Para Fins Penais encaminhada pela Receita Federal  do Brasil  noticiando que empresa
particular  continuou  efetuando  pagamentos  de  salários  dos  empregados,  honorários  dos
autônimos, e pró-labore dos administradores, sem que houvesse a incidência de contribuições
previdenciárias  destinadas  a  terceiros,  embora  excluída  do  Regime  Especial  Unificado  de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES NACIONAL), durante o período de 01/2009 a 12/2009, continuando a se auto
enquadrar em tal regime. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Valor do imposto
sonegado no valor de R$ 7.429,41 (sete mil quatrocentos e vinte nove reais e quarenta e um
centavos).  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.

355. Processo: 1.35.000.001861/2014-48 Voto: 6922/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º) e fraude a
execução (CP, art. 179). Representação oferecida por particular noticiando que pessoa física teria
sonegado imposto de renda referente ao ganho de capital auferido na venda de um imóvel. Ainda,
sustenta  que  a  citada  venda  teria  tido  por  escopo  evitar  a  constrição  do  bem  em  face  de
execuções fiscais  em curso.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Oficiada, a Receita Federal informou a ausência de crédito constituído em desfavor da pessoa
física em questão. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva
do crédito tributário.  Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte.
Quanto a suposta fraude a execução, oficiadas, tanto a CEF quanto a PFN informaram que, até o
momento,  não  dispunham  de  elementos  sobre  a  aventada  fraude,  sendo  que  a  PFN ainda
consignou que a empresa em comento solicitou o parcelamento da dívida fiscal, com fulcro na Lei
11.941/09 e Lei nº 12.865/13. 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.

356. Processo: 1.36.000.001053/2006-33 Voto: 6933/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
perpetrado pela Prefeitura do Município de Santa Tereza/TO. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informação de que o crédito tributário esta com exigibilidade
suspensa  em face  da  adesão  do  município  ao  parcelamento  especial.  Parcelamento  que  se
equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão
ser inadimplidas. Ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e
o repasse à Receita Federal do Brasil de recurso do Fundo de Participação dos Municípios, para
sua  quitação.  Precedente  STF  (RE  589105  AgR,  Relator:  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, DJe-232 PUBLIC 07-12-2011.). Interpretação sistemática do art. 3º, da Lei nº
12.810/13  c/c  o  inc.  I  do  par.  único  do  art.  160  da  Constituição  Federal.  Homologação  do
arquivamento.

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

Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

357. Processo: JF-PIR-0011997-51.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 3533/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 9ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PIRACICABA/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. CRIME DE TRÁFICO
INTERNACIONAL DE  ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  COMPRIMIDOS  DE  ECSTASY
ORIUNDOS DO EXTERIOR. APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP.  LOCAL DA
CONSUMAÇÃO. FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO
PAULO/SP PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar suposto crime de tráfico internacional de drogas (Lei 11.343/2006, artigo 33, caput, c/c
artigo 40, inciso I), tendo em vista a apreensão de substâncias que aparentam ser entorpecentes
(comprimidos de ecstasy), em encomenda oriunda do exterior e destinada a morador de Águas de
São Pedro/SP, pelo Serviço de Remessas Postais Internacionais da Receita Federal na Alfândega
da Secretaria  da Receita  Federal  do Brasil  em São Paulo/SP.  2.  O Procurador  da República
oficiante na Procuradoria da República em São Paulo requereu judicialmente a declinação de
competência para a Subseção Judiciária de Piracicaba/SP, que abrange o Município de Águas de
São Pedro, local onde o entorpecente estaria disponível para uso e/ou comercialização. O Juízo
da Seção Judiciária de São Paulo  deferiu  o pleito  ministerial.  3.  A Procuradora da República
oficiante na PRM-Piracicaba/SP, requereu ao Juiz Federal da Seção Judiciária de Piracicaba/SP
que fosse reconhecida a incompetência do referido Juízo para processamento e julgamento do
feito, com a consequente remessa à Justiça Federal de São Paulo, ao argumento de que o delito
se  consumou  e  produziu  resultado  exclusivamente  no  município  de  São  Paulo/SP,  onde  foi
interceptada  e  apreendia  a  substância.  4.  Pedido  indeferido  pelo  Juiz  Federal,  que  firmou  a
competência  da  Subseção  Judiciária  de  Piracicaba/SP.  5.  Autos  remetidos  à  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão, para fins do art. 28 do CPP c/c o art. 62, inc. IV, da LC 75/93. 6. O crime
de tráfico internacional de entorpecentes consuma-se com a entrada da mercadoria no território
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nacional, de modo a fixar a competência para processar e julgar o crime no local da apreensão da
substância, não importando o seu destino. 7. Caso em que a apreensão ocorreu primeiro no local
e momento em que a droga tocou o território nacional, que é o Município de São Paulo/SP, não
tendo, portanto,  sequer chegado ao seu destino.  8.  Súmula n° 528 do STJ: Compete ao juiz
federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o
crime de tráfico internacional.  9.  Fixação da atribuição da Procuradoria da República em São
Paulo/SP para prosseguir na persecução criminal.

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

358. Processo: PRM-JND-3403.2012.000024-3-INQ Voto: 6833/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA BANCÁRIA EM DARF
APRESENTADO À RECEITA FEDERAL PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DE TRIBUTO.
DECLINIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
OFENSA A INTERESSES E SERVIÇOS DA UNIÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar  os delitos tipificados nos arts.  171,  caput
(estelionato) e 293 (falsificação de papel público) consistente na apresentação de Documento de
Arrecadação de Receitas Federais ¿ DARF com autenticação mecânica falsificada à Delegacia da
Receita  Federal,  com o fito  de comprovar  o  pagamento  de  débito  de  receitas federais.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições ao Ministério Público
Estadual,  argumentando, em síntese, que os fatos descritos encontram adequação apenas na
figura típica prevista no art. 171 do CP, sendo a falsificação da autenticação mecânica apenas o
meio  fraudulento  utilizado  pela  empresa  de  contabilidade  para  o  cometimento  do  delito  de
estelionato contra particular, no caso, a empresa contribuinte e, dessa forma, ocorrera a absorção
do delito de falsidade pelo crime patrimonial (Súmula 17 do STJ). 3. A falsificação de autenticação
mecânica bancária contida em DARF encerra prejuízo a serviço da União, pois o falsum praticado
pelo investigado teve como fim especial fazer prova junto a órgão público federal,  no caso, a
Delegacia da Receita Federal, com o que houve ofensa direta e específica a órgão do Ministério
da Fazenda pertencente à estrutura da União, o que determina a competência da Justiça Federal
para processar e julgar a ação delituosa, nos termos do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal
de 1988. 4. Voto pela não homologação do declínio de atribuições e pela designação de outro
membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

359. Processo: JF-AC-INQ-0008364-
26.2014.4.01.3000

Voto: 7009/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  E
CONTRABANDO  (LEI  Nº  11.343/06,  ART.  33,  35;  CP,  ART.  334-A).  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA (LC 75/93, ART. 62, INC. IV). INDÍCIOS
DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. PRODUÇÃO
DE PROVAS PENDENTES DE CONCLUSÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a suposta prática dos crimes previstos no arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06
e no art. 334-A do Código Penal. Denúncias anônimas que teriam informado que determinados
taxistas  estariam adquirindo  e  transportando  cocaína  e  outras  mercadorias  estrangeiras  com
destino à Capital do Estado do Acre. 2. Pedido de arquivamento pelo Procurador da República

144



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

oficiante, por não ter sido apurada a materialidade do delito. 3. Notícia da existência de anexos
contendo gravações das ligações telefônicas interceptadas e consideradas relevantes, das quais
não constam as transcrições dos áudios. 4. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria
admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de autoria e/ou materialidade delitivas,
após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca, segura e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 5. Por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e do in dubio pro
societate, somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o
Ministério Público Federal  poderá concluir,  sem dúvida, se existem elementos suficientes para
deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo. 6.
Arquivamento prematuro. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução
penal.

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

360. Processo: JF-GO-0000272-77.2015.4.01.3500-
PIMP

Voto: 7014/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA-CRIME. SUPOSTO CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL (CP, ART. 216-A) PRATICADO POR
SERVIDOR DO IBAMA (AUTARQUIA FEDERAL) PERANTE SUA SUBORDINADA. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93).  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia-crime instaurada para apurar suposto crime de assédio sexual
(CP,  art.  216-A)  praticado  por  servidor  do  IBAMA  perante  sua  subordinada,  empregada
terceirizada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento
de que, a propositura da ação penal deve amparar-se em ¿elementos sérios, idôneos, aptos a
mostrar  que  houve  a  infração  penal¿,  sob  pena  da  falta  de  justa  causa  para  o  início  da
persecução penal. 3. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da
LC nº 75/93. 4. Formalização da denúncia através de representação ao MPF, necessitando de
diligências  mínimas para a  configuração  da  presença  ou da ausência  de justa  causa  para a
persecução  penal,  além  das  oitivas  da  vítima  e  do  suposto  autor.  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.

361. Processo: JF/PR/CUR-5076288-
13.2014.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 6610/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI  Nº  8.137/90,  ART.  2º,  II).
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE  NO  CASO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para fins
Penais  noticiando  possível  crime  contra  a  ordem  tributária,  previsto  no  art.  2º,  II,  da  Lei  nº
8.137/90, em razão do não recolhimento, no período de janeiro a dezembro de 2013, de valores
relativos ao Imposto de Renda Retido na Fonte ¿ IRRF, referentes a retenções sobre rendimentos
de alugueres de pessoa jurídica  pagos a pessoa  física,  totalizando R$ 19.233,00  o valor  do
imposto elidido, que, acrescido de juros de mora e multa, importa no valor de R$ 34.916,31 o valor
do crédito tributário constituído. 2. Promoção de arquivamento fundada na atipicidade da conduta
em razão da aplicação do princípio da insignificância, considerando como parâmetro, para tal fim,
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o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) previsto no art. 1º da Portaria MF nº 75/2012, alterada
pela Portaria MF nº 130/2012. 3. Discordância da Juíza Federal, consignando que para aferição
da viabilidade da aplicação do princípio da insignificância, adota-se o valor consolidado da dívida,
isto é, o valor principal dos tributos devidos com os acréscimos legais dos juros de mora e da
multa.  No  caso  dos  autos,  o  valor  consolidado  do  débito  tributário  ultrapassa  a  cifra  de  R$
20.000,00, utilizada como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância. 4. O Superior
Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, com base nas disposições do art. 20 da Lei n.º
10.522/02, aplicam o princípio da insignificância ao crime de sonegação fiscal apenas quando o
débito fiscal não é superior a R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Assim, não obstante as disposições
da Portaria nº 75/2012/MF, aplica-se o entendimento ora firme na jurisprudência pátria, no sentido
de reconhecer a insignificância tão somente quando o valor do tributos iludidos não ultrapassar o
montante de R$10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, quando não houver reiteração de conduta. 6.
Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

362. Processo: JFRS/POA-5033885-
83.2015.4.04.7100-RPCR - Eletrônico

Voto: 6835/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).
ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA
DO  MAGISTRADO  (REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE.
EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA.  INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI  Nº  9.532/97.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Representação  criminal  instaurada  para
apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros, em razão da apreensão de 19 pacotes
de  cigarros  de  origem  estrangeira  em  poder  do  investigado.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  suporte  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado. 4. Com efeito, a natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no
país impõe maior rigor  na adoção do princípio da insignificância em razão do efeito nocivo à
saúde e,  consequentemente,  do dever de rígido controle em sua comercialização no território
nacional.  5.  A  importação  de  19  (dezenove)  pacotes  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
supostamente para fins comerciais, conhecendo o agente a origem ilícita do produto, não pode
ser considerada insignificante. 6. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem,
com rigor, o comércio em questão. Precedente do STF (HC nº 120550/PR, Rel.  Min. Roberto
Barroso, DJ: 17/12/2013). 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

363. Processo: JF/SP-INQ-0001135-
74.2014.4.03.6131

Voto: 6996/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (LEI Nº 7.492/86, ART. 19).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  EM  RELAÇÃO  A
APENAS  UM  DOS  INVESTIGADOS  (ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93).
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial  que  apura  a  prática  de  crime previsto  no  art.  19 da  Lei  nº  7.492/86,  consistente  na
obtenção  de  financiamento  na  modalidade  de  alienação  fiduciária,  de  forma  fraudulenta.  2.
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Oferecimento  de  denúncia  em  relação  a  um  dos  investigados.  3.  O  Juiz  Federal,  antes  do
recebimento da denúncia, abriu vista dos autos ao membro do Parquet Federal para se manifestar
em relação aos outros indivíduos que figuraram como investigados no IPL ¿para que não haja
arquivamento implícito¿. 4. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93, por analogia.
5.  Proferido  o  Voto  nº  3066/2015,  julgado  na  621ª  Sessão da  2ª  CCR,  de  27/05/2015,  pela
designação de outro membro do MPF para dar sequência à persecução penal ou promover o
arquivamento, de forma fundamentada, em relação aos demais investigados. 6. O Procurador da
República designado promoveu o arquivamento, argumentando, em síntese, que em função dos
elementos já colhidos em relação aos dois cidadãos, afiguram-se inócuas a realização de outras
diligências, haja vista não terem sido sequer indiciados. 7. O Juiz Federal acolheu a promoção de
arquivamento em relação a um dos indivíduos (proprietário da loja de automóveis) e a indeferiu no
tocante  ao  vendedor  do  veículo.  8.  Conforme  bem ressaltado  pelo  Magistrado  ¿As  lojas  de
revenda de veículos automotores que possuem credenciamento com financeiras ordinariamente
recebem toda a documentação do comprador do veículo e a encaminham à financeira. Forçoso
concluir, portanto, que o responsável pelo recebimento da documentação é a pessoa que mantém
contato com o comprador que pretende obter o financiamento e, desta forma, é responsável ao
menos  pela  conferência  da  existência  física  do  comprador  mutuário,  que  obviamente  há  de
parecer ser o titular da documentação de identificação apresentada.¿ 9. 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. 10. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação
ao vendedor do veículo.

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.

364. Processo: JF/SP-0008587-19.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 6727/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. POSSÍVEL CRIME DE
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, C/C O
ART. 40, INC. I). PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28
DO CPP. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar suposta prática do crime de tráfico internacional de entorpecente (Lei nº 11.343/2006, art.
33, caput, c/c o art. 40, inc. I). 2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento
dos autos por atipicidade da conduta, ressaltando que a conduta do investigado trata-se de mero
ato preparatório, haja vista as sementes de maconha terem sido apreendidas antes da chegada
ao suposto destinatário. 3. Discordância do Magistrado. 4. A conduta do investigado ajusta-se, a
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/confecção do entorpecente, ainda que para consumo próprio. 5.
Independentemente de a importação das sementes de maconha ter sido para consumo próprio ou
para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do suposto investigado
reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  mostrando-se  prematuro  o
arquivamento. 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, 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.

365. Processo: JF/SP-0002048-66.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7007/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (LEI Nº 7.492/86,
ARTIGOS 19 e 20). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO POR AUSENCIA DE MATERIALIDADE.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93).
POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  OS  FATOS.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
Relatório de Inteligência Financeira ¿ RIF, do COAF, para apuração da prática de crime contra o
Sistema Financeiro  Nacional (Lei  nº  7.492/86,  arts.  19 e 20),  em razão de movimentação de
recursos  suspeita  que  excede  a  capacidade  financeira  do  investigado.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  em razão  de  ausência  de  interesse
federal que justifique a condução do caso na seara federal, uma vez que o possível crime que a
priori  se  pode  vislumbrar  é  de  competência  da  Justiça  Comum Estadual.  3.  O  Juiz  Federal
entendeu  que  os  fatos  abordados  revelam  a  possível  existência  de  crimes  vinculados  à
sonegação fiscal  que,  por  si  só,  justificam a  instauração  de inquérito  policial  para  apurar  as
movimentações atípicas detectadas no referido Relatório e até mesmo para fixar, ou não, a sua
competência. 4. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento
se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após  esgotadas
diligências investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No
caso  em  exame,  não  foram  realizadas  todas  as  diligências  aptas  à  elucidação  dos  fatos,
necessitando de instauração de inquérito policial para apurar eventuais ilícitos penais. 6. Quanto a
materialidade do delito, há indícios de movimentação financeira expressiva em valor equivalente a
milhões, incompatível com o patrimônio, a ocupação profissional e a capacidade econômica do
investigado. 7. Por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal Pública e do in dubio pro
societate, somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido é que o
Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para
deflagrar  a ação penal  ou se deve promover,  de forma segura,  o arquivamento do processo.
Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma,
DJe 12/05/2014;  AgRg no Ag 1153477/PI,  Rel.  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  DJe
15/05/2014. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

366. Processo: 1.33.000.002201/2015-30 Voto: 6638/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
FATOS QUE NÃO DENOTAM IMPLICAÇÕES PENAIS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO
IMPLÍCITO  NO  TOCANTE  À  MATÉRIA  CRIMINAL.  REMANESCE  A  QUESTÃO  CÍVEL
CORRELATA COM MATÉRIA AMBIENTAL. REMESSA DOS AUTOS À 4ª CCR PARA ANÁLISE
DO FEITO NO ÂMBITO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. 1. Conflito negativo de atribuições suscitado
pelo Procurador da República oficiante no 4º Ofício Criminal da PR/SC, contra o Procurador da
República  com atribuição  no 11º  Ofício  Ambiental  na  mesma Unidade,  em que se  discute  a
atribuição para apurar possível desvio de finalidade na utilização de ranchos de pesca situados na
orla  marítima do  Município  de  São José/SC.  2.  Fatos  que  não  denotam implicações penais.
Arquivamento  implícito  no  tocante  à  matéria  criminal.  Homologação  nesta  parte.  3.
Remanescendo  a  questão  cível  correlata  com  matéria  ambiental,  remetam-se  os  autos  à  4ª
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF para análise do feito no âmbito de suas atribuições.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram
da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

367. Processo: 1.17.000.002143/2015-98 Voto: 6644/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto crime eleitoral, praticado por
Vereadora no Município de Cariacica/ES, auxiliada por seu filho, Subcomandante de Batalhão da
Polícia  Militar,  que  ameaçaria  os  moradores  e  visitantes  do  bairro  São  Francisco,  durante  o
período  das  eleições  municipais.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  O  il.
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Eleitoral, considerando que "aparentemente, se há algum crime imputado no presente caso, este
seria de cunho eleitoral, tendo em vista a referência feita na notitia criminis de que sua prática
teria ocorrido durante o período eleitoral (a denúncia menciona a intervenção da vereadora e seu
filho 'em todas as eleições no município')". O art. 72 da LC 75/93 estabelece que compete ao
Ministério  Público Federal  exercer,  junto  à Justiça Eleitoral,  as funções do Ministério  Público,
atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, e o art. 79 descreve que o Promotor
Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto ao Juízo incumbido do serviço
eleitoral  de cada Zona.  Assim,  ainda que  seja  o  membro  do Ministério  Público Estadual  que
exerça a função eleitoral em primeira instância, essa continua sendo uma função do Ministério
Público Federal,  que pode ser delegada ao Parquet Estadual.  Incidência do Enunciado nº 25
desta 2ª CCR, que dispensa a revisão por este Colegiado nos casos em que o membro do MPF
declina de suas atribuições para outra unidade do próprio MPF: "Não se sujeita à revisão da 2ª
Câmara o declínio de atribuição de um órgão para outro no âmbito do próprio Ministério Público
Federal".  Não conhecimento  da  remessa  e devolução  dos  autos  à  origem,  para  remessa  ao
Ministério Público Eleitoral.

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

368. Processo: 1.14.001.000173/2015-61 Voto: 6834/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  DENÚNCIA  ANÔNIMA.  SUPOSTA PRÁTICA DE  CRIMES  CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN) E O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
(INSS). ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PELA INEXISTÊNCIA
DE  LASTRO  PROBATÓRIO  MÍNIMO.  REVISÃO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  POSSÍVEL
REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  PRELIMINARES.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima para apurar suposta prática de crimes
contra o Sistema Financeiro Nacional (SFN) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 2. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, pela inexistência de lastro
probatório mínimo ¿ justa causa ¿ necessário para deflagrar as investigações criminais. 3. No
atual  estágio  da  persecução  criminal,  o  arquivamento  dos  autos  somente  seria  admitido  se
existente  demonstração  inequívoca  e  convincente  da  ausência  de  elementos  mínimos  que
indicassem materialidade e autoria delitivas, ou ainda, quando inexistente o crime, sem o que se
impõe o prosseguimento da persecução penal. 4. Na espécie, a notícia-crime não se mostra de
todo genérica, haja vista dela constarem os nomes dos supostos envolvidos e o endereço da
empresa denunciada que permitem a determinação de diligências preliminares,  com o fim de
apurar a veracidade das alegações, a exemplo de oficiar à Receita Federal para que forneça
informações e/ou  documentos.  5.  Não homologação do arquivamento  e  designação de outro
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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.

369. Processo: 1.31.000.000091/2007-36 Voto: 6490/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. CRIME CONTRA A ECONOMIA E AS RELAÇÕES DE CONSUMO
(LEI  Nº  8.137/90,  ART.  4º),  COM  O  SUPOSTO  ENVOLVIMENTO  DE  FUNCIONÁRIOS  DA
SUFRAMA (SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS) E SERVIDORES DA RECEITA ESTADUAL.
ARQUIVAMENTO BASEADO NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (EM PERSPECTIVA OU
VIRTUAL).  INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  28  DESTA  2ª  CCR.  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Civil  Público
instaurado  a  partir  da  publicação  de  matéria  jornalística,  em  25/01/2006,  que  pode  ensejar
possível prática de crime contra a economia e as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art. 4º),
consistente  em  irregularidades  relacionadas  a  supostas  operações  fictícias  garantidoras  de
créditos tributários ilegais, com o envolvimento de funcionários da SUFRAMA (Servidores Públicos
Federais) e Servidores da Receita Estadual. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito  aplicando a  prescrição  em perspectiva  (antecipada ou virtual).  3.  Com
efeito, sobre esse tema esta 2ª CCR já editou o Enunciado nº 28, que dispõe ser ¿Inadmissível o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção de inocência.¿ 4. O Superior Tribunal de Justiça também já editou a Súmula 438, que
dispõe: ¿É inadmissível  a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal¿.
5. A pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no artigo 4º da Lei nº 8.137/90 é de
05 (cinco) anos de reclusão, a prescrição somente ocorre em 12 (doze) anos, conforme a regra
prevista no artigo 109, inciso III, do Código Penal. 6. Considerando que a suposta consumação
dos delitos remontam ao período de 1997 a 2005, verifica-se que a prescrição da pretensão
punitiva  estatal  dos  fatos  ocorridos  entre  2004  e  2005  somente  ocorrerá  em  2016  e  2017,
respectivamente, revelando-se, assim, evidente o interesse de agir para a deflagração da ação
penal. 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

370. Processo: 1.16.000.002541/2015-41 Voto: 6641/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsa identidade (CP, art. 307). Terceira pessoa teria utilizado a
imagem da representante disponível do aplicativo ¿WhatsApp¿, como se sua fosse, em perfil de
rede social. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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371. Processo: 1.16.000.002725/2015-10 Voto: 6637/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Representação que noticia possíveis crimes de esbulho possessório,  dano e
ameaça  (CP,  artigos  161,  III,  163  e  147)  praticados  contra  particular.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

372. Processo: 1.17.002.000150/2015-35 Voto: 7011/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de uso de documento falso perante Prefeitura Municipal (Artigo
304, Código Penal). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Consumação do delito
com a  apresentação  dos  documentos  a  terceiros.  Ausência  de  prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  STJ  (CC  115.285/ES,  Rel.  Ministro  MARCO
AURÉLIO BELIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/08/2014,  DJe  09/09/2014).  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.

373. Processo: 1.22.004.000245/2015-79 Voto: 6743/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PASSOS/S.S.PARAISO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Notícia  de  irregularidades  na
cobrança de honorários advocatícios em Ação Previdenciária. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Prejuízo do particular. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

374. Processo: 1.23.000.001942/2014-69 Voto: 7002/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsificação de documentos particulares, para fins de obtenção
indevida de benefício previdenciário (artigo 298 do Código Penal). Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de fraude à Previdência Social no caso em tela, porém, ocorreu
possível uso de documentos falsos (procuração particular e declaração de pobreza) perante a
Justiça Estadual, o qual se consumou com a apresentação dos mesmos. Ausência de prejuízo a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas
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públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedente STJ (CC 115.285/ES, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
13/08/2014,  DJe  09/09/2014)1.  Homologação do  declínio  de atribuições  ao Ministério  Público
Estadual.

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

375. Processo: 1.23.003.000136/2015-24 Voto: 7001/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
Câmara).  Prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de
Produtos Florestais ¿ SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual,  com movimentação de
entrada e saída de créditos indevidos. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes da 2ª
CCR (Procedimento nº 1.23.002.000344/2014-52, Voto nº 8525/2015, Rel. Brasilino Pereira dos
Santos). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

376. Processo: 1.23.006.000199/2015-51 Voto: 6494/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
Câmara).  Prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de
Produtos Florestais  ¿ SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual.  Ausência de qualquer
elemento de informação capaz de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para  a
persecução penal. Precedentes da 2ª CCR (Procedimento nº 1.23.006.000311/2014-72, Voto nº
489/2015, Rel.  Raquel Elias Ferreira Dodge; IPL nº 00161/2011, Voto nº 4640/2015, Rel. José
Bonifácio  Borges  de  Andrada).  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao Ministério  Público
Estadual.

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

377. Processo: 1.29.011.000283/2015-81 Voto: 6997/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Suposto crime de tráfico interno de entorpecentes (art. 33, Lei
11.343/06). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). Noticia o denunciante a existência
de  possível  comercialização  de  drogas  em  casa  de  sua  vizinhança.  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
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Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

378. Processo: 1.30.020.000303/2015-94 Voto: 6998/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsidade documental (art. 296 do CP). Falsificação
de reconhecimento de firma constante de distrato social de pessoa jurídica apresentado perante a
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  A inserção  de  dados  ou  apresentação  de  documentos  falsos  perante  a  Junta
Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) não
justifica, por si só, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar
os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos
e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 130516. Rel. Rogerio
Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de 05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  vencida a  Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou  da  votação o Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.

379. Processo: 1.34.001.006631/2015-83 Voto: 6741/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação particular  noticiando que alguns sites estariam divulgando os
dados da empresa do denunciante, sem autorização. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª
CCR). Eventual prejuízo contra 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.

380. Processo: 1.34.007.000111/2014-26 Voto: 6725/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Civil. Possíveis crimes de uso de documento falso (CP, art. 304), estelionato (CP, art.
171) e associação criminosa (CP, art. 288), consistente na disposição do nome de terceiros, à
revelia,  no  ato  constitutivo  de  cooperativa  de  serviços  de  saúde,  vinculada  a  municípios  da
Baixada Fluminense, a fim de esquivar-se das responsabilidades atinentes à gestão da pessoa
jurídica. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

381. Processo: DPF/MOS-00516/2013-IP Voto: 6621/2015 Origem: SJUR/PRM-RN - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PAU DOS 
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FERROS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Assalto perpetrado por dois indivíduos com emprego de arma de fogo, na agência dos
correios de São Miguel/RN, no dia 06.05.2013, que resultou na subtração de R$ 6.295,49, quantia
pertencente à Empresa de Correiros e Telégrafos ¿ ECT, além de um aparelho de telefonia celular
pertencente a  uma vítima.  Diligências realizadas.  Investigados utilizaram capacetes de viseira
escura  impossibilitando  a  identificação  com  as  imagens  captadas  pela  webcam  instalada  na
agência.  Análise  do  registro  de  ligações  telefônicas  do  aparelho  subtraído  não  resultou  na
obtenção de dados importantes para a investigação. Depoimentos dos funcionários vítimas do
crime não foram capazes de identificar os envolvidos. Ausência de indícios de autoria delitiva e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

382. Processo: SPF/BA-01486/2014-INQ Voto: 5952/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO 
DA BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico internacional de substância entorpecente (art. 33 da Lei
n°  11.343/2006).  Apreensão  de  substância  suspeita  oriunda  da  Grã-Bretanha.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Laudo Pericial. Substância que não consta na lista de uso
proscrito no Brasil, com base na RDC n° 63 da ANVISA. Comprimidos apreendidos que não são
entorpecentes. Inexistência de fato que descreva ilícito penal. Ausência de elementos mínimos
aptos a justificar a persecução criminal. Homologação do Arquivamento.

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

383. Processo: 1.11.001.000222/2014-97 Voto: 6618/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Possível ocorrência de infração ambiental em virtude da
investigada ter apresentado informação supostamente enganosa referente ao porte da empresa,
nos anos de 2011 e 2012, no Cadastro Técnico Federal ¿ CTF, sistema de controle oficial do
IBAMA. 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.
Ausência  de elementos  exigidos  para a  caracterização  do  crime previsto  no  art.  69-A da Lei
9.605/98.  Precedentes  da  2ª  CCR1.  2)  Suposto  crime  de  sonegação  fiscal.  Inexistência  de
constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Orientação  sedimentada  no  Enunciado  nº  242  da
Súmula Vinculante do STF. 3) Notícia de prática de crime de desobediência. Não configuração.
Empresa investigada apresentou os documentos solicitados pela Autoridade Ambiental. Falta de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

384. Processo: 1.14.000.001829/2015-73 Voto: 6458/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

154



Ata da 631ª Sessão de Revisão – 2ª CCR                                                                            PGR-00123710/2016

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,
ARTIGO 62, IV).  RECURSO DO INTERESSADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.
Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  noticiando  possível
prática  de  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  em  razão  da  suposta  inserção  de
informações falsas na declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial  Rural  (ITR) pelo
representado, fazendo constar uma área de terras maior do que a que realmente lhe pertence. 2.
A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento alegando que ¿a questão objeto
da controvérsia em apreço passa pela lide possessória em curso na Justiça Estadual, em que as
partes  disputam a  propriedade sobre  a  Fazenda  Floresta  Encantada,  razão  pela  qual  não  é
possível afirmar aqui a razão de terra de cada uma das partes¿. 3. Cientificado do arquivamento,
o representante interpôs recurso. 4. A representante do MPF manteve a decisão de arquivamento
por não vislumbrar tipicidade na conduta de se recolher ITR sobre toda a área objeto de disputa
judicial,  ¿até  para  fins  de  se  evitar  o  recolhimento  posterior  com juros,  quando  de  eventual
decisão favorável¿. 5. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, para o exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, IV, da LC n.º 75/93. 6.
Homologação do arquivamento, por seus próprios fundamentos.

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

385. Processo: 1.14.000.001885/2015-16 Voto: 6745/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia possíveis irregularidades no pagamento de benefício
de  Prestação  Continuada  (LOAS).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências. Mera confusão decorrente de mudanças no sistema Banco/INSS, vez que o crédito
ficou depositado em conta vinculada ao INSS e não mais na conta corrente da beneficiária, que
passou a receber os valores por meio de ficha contábil na própria agência bancária. Fato atípico.
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.

386. Processo: 1.14.000.002223/2015-55 Voto: 6723/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima que noticia possível crime de estelionato (CP, art. 171, §
3º).  Suposto  recebimento  simultâneo  de  salário  e  de  benefício  de  seguro-desemprego  por
empregado de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Requisitada a
realização  de  fiscalização  na  empresa  pela  Superintendência  Regional  do  Trabalho,  órgão
fiscalizador  competente,  que  deverá  comunicar  a  existência  de  eventuais  irregularidades  ao
Ministério Público Federal, por imperativo legal. Homologação do arquivamento.

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

387. Processo: 1.14.001.000420/2015-20 Voto: 7010/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 08 (oito) parcelas de benefício
previdenciário após o óbito do titular,  ocorrido em 15/02/2003. Arquivamento fundamentado na
ausência  de dolo  específico  de obter  vantagem ilícita  em prejuízo  do INSS.  Constata-se que
desde a data do último saque indevido, ocorrido em setembro de 2003, já transcorreram 12 (doze)
anos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (artigos 107, IV e 109, IV, ambos do
Código Penal). Homologação do arquivamento por motivo diverso.

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

388. Processo: 1.15.000.001755/2015-38 Voto: 6853/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia do ¿Processo de Devolução ao Erário¿ encaminhada
pelo Ministério da Saúde, relativa a um crédito depositado indevidamente na conta corrente de
servidora falecida. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Houve compensação automática pelo sistema do Banco do Brasil entre o valor
creditado  e  os  débitos  de  contratação  de  empréstimos  da  servidora  falecida.  Não  se  pode
relacionar o prejuízo suportado pela Administração Pública com a existência de artifício, ardil ou
outro meio fraudulento, vez que o órgão público foi devidamente cientificado acerca do óbito, em
data anterior à efetuação do crédito. Atipicidade da conduta. Fatos que versam sopre possível
responsabilidade civil  e/ou administrativa,  sem repercussão 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

389. Processo: 1.15.000.002099/2005-19 Voto: 7020/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Administrativo de Acompanhamento. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº
8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Receita Federal
informou a lavratura de autos de infração em desfavor da empresa. Informação posterior de que o
Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) nº 10380.011076/2006-80 foi arquivado em razão da
quitação integral do débito. Os PAF's 10380.011078/2006-80 e 10380.011079/2006-24 encontram-
se em fase  de julgamento a  ser  realizado pelo  Conselho Administrativo  de Recursos Fiscais
¿ CARF. Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. Crime de natureza material,
cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado
nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

390. Processo: 1.15.000.002183/2015-12 Voto: 6495/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Recebimento  indevido  de  até  2  (duas)  parcelas  de  benefício
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previdenciário referentes a 7 (sete) segurados falecidos. Ausência de dolo específico de obter
vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. 2)
Recebimento indevido de 25 (vinte e cinco) parcelas de benefício previdenciário pela irmã do
segurado  falecido.  Óbito  da  investigada.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

391. Processo: 1.18.000.001161/2015-15 Voto: 6492/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Superintendência de Polícia Federal, narrando as
providências tomadas na apuração de suposta falsificação de documentos públicos e privados
visando a prática de crimes ambientais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 75/93, art. 62,
IV). 1) Diligências preliminares a cargo da Polícia Federal não evidenciaram indícios da ocorrência
de ilícitos ambientais. Ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações. 2) Os
possíveis crimes de falsificação e uso de documentos públicos e privados já foram objeto de
apuração nos autos do Inquérito Policial nº 84/2010. Aplicação do princípio do ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

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

392. Processo: 1.19.000.000199/2015-33 Voto: 6810/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação que noticia possível invasão de terras da
União,  consistente  na  construção  irregular  de  posto  de  combustível  às  margens da BR 222.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Caso em que o autuado não agiu
com dolo, vez que estava respaldado por Alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Vargem
Grande/MA. Fato que deverá resultar em repercussões de caráter cível. 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.

393. Processo: 1.20.000.001189/2015-02 Voto: 6640/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia que noticia suposta venda de terras da União para particulares, no
Município de Chapada dos Guimarães. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 75/93, art. 62,
IV). Diligência empreendida pelo Núcleo de Operações da Polícia Federal apurou que as referidas
terras, em que pese serem limítrofes com terras pertencentes à União, são particulares, tratando-
se de núcleos urbanos criados por Lei Estadual. Ausência de qualquer indício da prática de crime.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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394. Processo: 1.20.000.001215/2015-94 Voto: 7022/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º),  praticado  em
detrimento da Caixa Econômica Federal. Saque indevido de valores do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço ¿ FGTS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em
janeiro de 1992. Pena máxima de 5 (cinco) anos. Transcurso de mais de 12 anos da data dos
fatos. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV). Homologação do arquivamento.

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

395. Processo: 1.23.000.001231/2015-75 Voto: 6994/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental, consistente no não atendimento às exigências legais quando
devidamente notificado pela autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Conduta prevista no Decreto Lei n° 6.514/08, art. 80: Deixar de atender a exigências
legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente
no prazo concedido. Configuração de mero ilícito administrativo, que deu ensejo à aplicação de
multa. Ausência de justa causa para prosseguir  na persecução penal.  Precedente da 2ª CCR
(Procedimento  n°  1.11.001.000233/2014-77,  Voto  n°  396/2015,  Sessão  n°  614,  11/02/2015,
unânime, Rel. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho). Homologação do arquivamento.

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

396. Processo: 1.23.000.001247/2015-88 Voto: 6493/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  inc. IV). Deixar de realizar o recadastramento no Cadastro Técnico Federal  -  CTF (Lei  nº
6.938/81,  art.  17).  Infração  meramente  administrativa.  Atipicidade  da  conduta.  Ausência  de
providências  a  serem  tomadas  no  âmbito  do  MPF  sob  a  ótica  criminal.  Mera  infração
administrativa,  cuja  sanção  constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator  (Decreto
6.514/2008, artigo 81). Homologação do arquivamento.

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

397. Processo: 1.23.000.001687/2015-35 Voto: 6742/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, inc. IV). Deixar de efetuar inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF (Lei nº 6.938/81, art.
17, inc. II). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de providências a
serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Mera infração administrativa, cuja sanção
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constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator  (Decreto  6.514/2008,  artigo  81).
Homologação do arquivamento.

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

398. Processo: 1.23.000.001805/2015-13 Voto: 6740/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Benefícios previdenciários
recebidos indevidamente após o óbito dos titulares. Arquivamento fundamentado na aplicação do
princípio da insignificância, vez que os valores dos saques não ultrapassam o montante de R$
10.000,00. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Constata-se que os benefícios foram
sacados  por  meio  de  cartão  magnético,  não  havendo  representante  legal  ou  procurador
cadastrado. Ausência de indícios de autoria e inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento por motivo diverso.

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

399. Processo: 1.23.000.001845/2015-57 Voto: 6726/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  inc. IV). Deixar de realizar o recadastramento no Cadastro Técnico Federal  -  CTF (Lei  nº
6.938/81,  art.  17).  Infração  meramente  administrativa.  Atipicidade  da  conduta.  Ausência  de
providências  a  serem  tomadas  no  âmbito  do  MPF  sob  a  ótica  criminal.  Mera  infração
administrativa,  cuja  sanção  constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator  (Decreto
6.514/2008, artigo 81). Homologação do arquivamento.

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

400. Processo: 1.23.001.000419/2015-96 Voto: 6746/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  inc. IV). Deixar de realizar o recadastramento no Cadastro Técnico Federal  -  CTF (Lei  nº
6.938/81,  art.  17).  Infração  meramente  administrativa.  Atipicidade  da  conduta.  Ausência  de
providências  a  serem  tomadas  no  âmbito  do  MPF  sob  a  ótica  criminal.  Mera  infração
administrativa,  cuja  sanção  constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator  (Decreto
6.514/2008, artigo 81). Homologação do arquivamento.

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

401. Processo: 1.23.001.000445/2015-14 Voto: 6744/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA
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Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, inc. IV). Deixar de efetuar inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF (Lei nº 6.938/81, art.
17, inc. II). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de providências a
serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Mera infração administrativa, cuja sanção
constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator  (Decreto  6.514/2008,  artigo  81).
Homologação do arquivamento.

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

402. Processo: 1.24.000.001005/2012-12 Voto: 6808/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Civil. Possível prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90) pelo responsável
legal de pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita
Federal da inexistência de procedimento fiscal em andamento. Crime de natureza material, cuja
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do STF. Ocorrência do prazo decadencial para constituição de eventual
crédito tributário vez que os fatos remontam ao ano de 2008. 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.

403. Processo: 1.25.000.002814/2015-49 Voto: 6620/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido de benefício previdenciário  no
período de 11/2007 a 03/2008, após a morte da segurada ocorrida em 02/11/2007. Saques que
totalizaram o valor atualizado de R$ 3.083,47. Beneficiária que não possuía representante legal
cadastrado. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor (transcurso de mais de
sete anos). Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

404. Processo: 1.26.002.000025/2008-97 Voto: 6724/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Civil.  Possível  crime de apropriação  indébita  (CP,  art.  168),  praticado por  Prefeitura
Municipal  que  teria  celebrado  convênio  com  a  Caixa  Econômica  Federal  para  possibilitar  a
concessão  de  empréstimo  sob  consignação  em  folha  de  pagamento  dos  funcionários  da
prefeitura, e que teria efetivado os descontos e não repassado os valores à CEF. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O crime ocorreu até abril de 2007. Transcurso de mais de 8
anos  da  data  dos  fatos.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  (CP,  art.  109,  IV).  Extinção  da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

405. Processo: 1.27.000.001912/2014-11 Voto: 7005/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Crime. Possível crime tipificado no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Retransmissão de TV
sem a competente autorização do Poder Concedente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Diligências. De acordo com os autos, o serviço de radiodifusão está sendo realizado
com  autorização  temporária  do  Órgão  Concedente.  Desnecessária  a  manutenção  do
procedimento  pois  a  Autarquia  Federal  realizará  nova  fiscalização  após  o  decurso  do  prazo
estabelecido,  com  comunicação  ao  Órgão  Ministerial.  Ausência  de  tipicidade  conglobante.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.27.000.001911/2014-69, Voto n° 4189/2015, Sessão n°
622, de 22/06/2015, unânime, Rel Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho). Homologação do
arquivamento.

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

406. Processo: 1.27.002.000291/2015-10 Voto: 7018/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação anônima formulada na Sala de Atendimento
ao Cidadão que noticia a inclusão indevida do investigado como pescador artesanal, culminando
com o  recebimento  indevido  de seguro  defeso,  em concomitância  com o  cargo  de vereador.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Notícias de irregularidades não
confirmadas. Constatou-se que o investigado exercia a atividade de pesca desde 2007 e que teria
cessado  a  atividade  no  início  do  ano  em  que  assumiu  o  cargo  de  vereador.  Ausência  de
elementos  de  materialidade  delitiva  justificadores  do  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.

407. Processo: 1.29.003.000495/2015-68 Voto: 6639/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no período de 05/2007 a 03/2011, após a morte  da segurada em 09/05/2007.
Benefício recebido por meio de conta corrente da Caixa Econômica Federal. Saques realizados
mediante a utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. Devolução parcial do valor
pela CEF ao INSS, consistente no saldo disponível na conta da beneficiária. Ausência de indícios
de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Homologação do arquivamento sem prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo
Penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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408. Processo: 1.29.003.000527/2015-25 Voto: 6811/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 1 (uma) parcela de benefício
previdenciário, no mês de janeiro de 2008, após a morte do segurado em 25/12/2007. Benefício
recebido por meio de conta corrente do Banco Bradesco. Saques realizados mediante a utilização
de cartão  magnético.  Ausência  de indícios de autoria.  Inexistência  de diligências  capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento sem prejuízo do disposto
no artigo 18 do Código de Processo Penal.

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

409. Processo: 1.29.016.000066/2015-41 Voto: 6615/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  de  suposta  fraude  de  serviços  prestados  ao  SUS,
mediante cobrança excessiva pelo fornecimento de medicamentos por médica sócia de Hospital.
Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de  diligências.  Ausência  de
registros de recursos do SUS canalizados à médica ou à empresa da qual ela é sócia. Ausência
de  elementos  indiciários  suficientes  a  ensejar  a  propositura  de  investigação  criminal.
Homologação do arquivamento sem prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo
Penal.

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

410. Processo: 1.30.001.003867/2015-15 Voto: 6854/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Notícia de que gerente da Caixa
Econômica Federal não teria cumprido a determinação de retenção de joias leiloadas. Revisão de
arquivamento  (art.  62,  IV,  LC 75/93).  Em que  pese  a  informação  tardia  prestada  pela  CEF,
evidencia-se a ausência de dolo na conduta investigada, haja vista a entrega das joias leiloadas
ao arrematante ter ocorrido em 31/01/2014 e a determinação judicial pelo deferimento da liminar
datar  de  06/03/2014,  ou  seja,  em  momento  posterior.  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.

411. Processo: 1.30.007.000157/2008-46 Voto: 6879/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  crime de tergiversação (CP, art.  355,  parágrafo
único). Notícia de que Advogado que teria atuado como defensor do extinto INAMPS (Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social) em ação trabalhista, posteriormente teria
patrocinado as partes autoras no mesmo processo trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em abril de 2006. Pena máxima de 3 (três) anos. Transcurso de
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mais de 8 anos da data dos fatos. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

412. Processo: 1.33.000.002747/2015-91 Voto: 6809/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98), haja vista a
abordagem de embarcação no interior da Reserva Marinha Biológica do Arvoredo pela Polícia
Militar Ambiental.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Constata-se do auto de
infração que a conduta investigada se restringiu à tentativa de pesca amadora embarcada, com
uso  de  equipamentos  permitidos  (varas  com  molinetes),  conforme  Portaria/IBAMA n.  04,  de
19/03/2009, que estabelece normas de pesca amadora em todo o território nacional (arts. 2º e 3º).
Assim, não obstante a ausência de licença para a pesca amadora, a conduta corresponde a mera
infração administrativa, uma vez que não houve a utilização de petrechos proibidos. Ausência de
justa  causa  para  a  persecução  penal.  Precedente  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.22.002.000131/2013-87, Voto nº 4284/2013, Rel. José Bonifácio Borges de Andrada, 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

413. Processo: 1.33.006.000003/2015-81 Voto: 6999/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denuncia formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF. Notícia da
utilização  indevida  de  dados  pessoais  de  cidadãos  em  site  da  internet.  Arquivamento
fundamentado na atipicidade da conduta. Para se falar em atribuição federal são necessários dois
requisitos:  a  previsão  do  tipo  em tratado  ou  convenção internacional  ao  qual  o  Brasil  tenha
aderido e que o início da execução ou seu resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro.
Precedente  STJ (CC 201300390505 3ª  Seção,  Alderita  Ramos de  Oliveira  (Desembargadora
Convocada do TJ/PE), DJE Data: 10/05/2013). O fato da conduta ter se dado por via da rede
mundial de computadores não atrai, somente por este motivo, a atribuição do MPF (Enunciado nº
50  da  2ª  CCR).  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  na  conduta.  Promoção  de
arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação.

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

414. Processo: 1.34.003.000111/2015-47 Voto: 6812/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem econômica (Lei 8.137/90, art.
4º,  II)  e  associação criminosa (CP, art.  288).  Representação que noticia  possível  cartelização
praticada  por  postos  de  revenda  de  combustíveis  no  Município  de  Avaré/SP.  Diligências.
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Arquivamento  em  razão  da  inexistência  de  justa  causa  que  justifique  a  continuidade  das
investigações. A prática, em tese, de crime contra a ordem econômica, consistente na formação
de cartel, somente atrai a competência da Justiça Federal quando ocorre em localidades diversas
e em territórios distintos, evidenciando o interesse suprarregional (HC 117.169/SP, Quinta Turma,
DJe 16/03/2009), o que não se verifica no caso dos autos. Promoção de arquivamento que se
recebe como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Homologação.

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