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

ATA DA SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
DE NOVEMBRO DE 2015

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-BRI-0000811-41.2008.4.03.6181-
INQ

Voto: 7306/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/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. CRIMES CONTRA
A ORDEM TRIBUTÁRIA E OUTROS. ARQUIVAMENTO FUNDADO NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial em
que se apura os crimes tipificados nos artigos 1°, incisos I e II e 2°, inciso I da Lei 8.137/90;
artigos 168-A; 288; 297, caput; 297, § 3°, incisos II e III; 298; 300; 304; 337-A e 347 do Código
Penal. 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,  por  entender  não  restar
configurada a prescrição da pretensão punitiva, sem prejuízo, contudo, de eventual constatação
posterior de inexistência de ilicitude, ou de culpabilidade dos investigados, ou mesmo a prescrição
de alguns dos crimes em tese tipificados. 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  das  penas  máximas  abstratamente  cominadas  a  cada  um  dos  crimes
investigados ainda não foram efetivamente atingidos, injustificável é o arquivamento do feito. 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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

002. Processo: JF-MAR-0001775-06.2015.4.03.6111-
INQ

Voto: 7378/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 11ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
MARÍLIA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  CRIMES  DE
ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  E  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO.
ABSORÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  policial.  Crimes tipificados nos  arts.  171,  §  3º  e  297 do
Código Penal.  Investigado que, passando-se indevidamente por advogado, requereu benefício
previdenciário assistencial de amparo ao idoso, instruindo o pedido com documentos material e
ideologicamente falsos. Prejuízo causado ao INSS no valor de R$ 13.885,00. 2. O il. Procurador
da República oficiante, considerando a absorção do crime de falsidade (crime-meio) pelo crime de
estelionato (crime-fim), promoveu o arquivamento, por entender atípica a conduta do agente em
razão da aplicação do princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva ofensa ao bem jurídico
tutelado,  considerando como parâmetro,  para  tal  fim,  o  valor  de R$ 20.000,00  com base  na
Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012, a qual estipula em seu art. 1º, II, este novo patamar
para o ajuizamento de execuções fiscais. 3. Discordância do Juiz Federal quanto à aplicação do
princípio da insignificância. Remessa dos autos à 2ª Câmara, para fins do artigo 28 do Código de
Processo Penal c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Apesar da inexistência de previsão legal,  a
jurisprudência pátria tem admitido a descriminalização de conduta por aplicação do princípio da
insignificância,  consideradas  as  circunstâncias  do  caso  concreto,  exigindo,  para  tanto,  o
atendimento de determinados critérios, consoante bem delineado no julgado do Supremo Tribunal
Federal, de relatoria do Ministro Celso de Mello (HC 101074, Segunda Turma, DJe 30/04/2010) 5.
No  caso  do  estelionato  previdenciário,  não  se  mostra  razoável  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela  dada a  relevância  do  bem jurídico  protegido,  porquanto  não  se  trata  de  patrimônio
particular, mas sim de um direito da coletividade, informado pela dimensão objetiva dos direitos
fundamentais. A tutela jurídica não é apenas a integridade do erário, mas também a proteção da
confiabilidade da seguridade social e a efetividade das políticas públicas. Precedentes: STF, HC
111918, Primeira Turma, Dje 22/06/2012; STJ, RHC 55.646/RS, Quinta Turma, DJe 09/09/2015;
STJ,  AgRg  no  AREsp  613.317/MG,  Sexta  Turma,  DJe  13/02/2015.  6.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

003. Processo: JF-SOR-0001520-85.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 415/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO DE
DOCUMENTO  FALSO.  DECLARAÇÃO  DE  POBREZA  FALSA  PARA  OBTENÇÃO  DOS
BENEFÍCIOS  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.  CP,  ARTS.  299  E  304.  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÃNCIA DO JUIZ FEDERAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE TAL DOCUMENTO, QUE ADMITE
PROVA  EM  CONTRÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO  PENAL.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  DA  2ª  CCR.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de
falsidade ideológica e de uso de documento falso, previstos nos arts. 299 e 304 do Código Penal,
tendo  em  vista  que  o  investigado,  por  meio  de  sua  advogada,  apresentou  declaração  de
hipossuficiência econômica falsa nos autos de ação de concessão de benefício de aposentadoria
especial, deflagrada perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP 2. O il. Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, consignando que a redação do artigo [2º
da Lei  nº  1.060/50]  é  muito  aberta,  permitindo que até  pessoas com boa situação financeira
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assinem esse tipo de documento de 'pobreza na acepção jurídica',  sem que sua conduta se
amolde  ao  tipo  penal  do  artigo  299  do  Código  Penal,  uma  vez  que  a  declaração  pode  ser
considerada falsa ou não dependendo do ponto de vista/interpretação e, para fins penais, exige
uma falsidade consistente , o que não ocorre nessas 'declarações de pobreza', cada vez mais
banalizadas  em  razão  da  permissividade  da  lei.  3.  O  MM.  Juiz  da  1ª  Vara  Federal  de
Sorocaba/SPdiscordou das razões do Parquet, considerando típica a conduta de apresentar em
juízo,  para fins de obter  benefícios legais,  no caso,  assistência  judiciária  gratuita,  declaração
ideologicamente falsa. 4. O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não configura crime,
tendo em vista a presunção relativa da declaração de estado de pobreza, que comporta prova
contrária.  A declaração,  em  si  mesma,  goza  de  presunção  juris  tantum,  sujeita,  portanto,  à
comprovação posterior, realizada, de ofício, pelo magistrado ou mediante impugnação, nos termos
da Lei nº 1.060/50. Precedentes: HC nº 261.074/MS, 6ª Turma, Ministra Marilza Maynard, DJe:
18/08/2014;  HC  nº  218.570/SP,  6ª  Turma,  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  DJe:
05/03/2012. 5. Nesse mesmo sentido é a orientação desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão:
Procedimento MPF nº 1.29.012.000172/2014-84, Rel. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
julgado  na  608ª  Sessão,  13/10/2014;  Procedimento  MPF  nº  1.22.006.000019/2013-14,  Rel.
Oswaldo José Barbosa Silva, julgado na 580ª Sessão, 24/06/2013. 6. Insistência no arquivamento.

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

004. Processo: JF-SOR-0004839-61.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 7096/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/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.  POSSÍVEL CRIME DE
ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §  3º).  POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS
CAPAZES DE ESCLARECER OS FATOS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO
DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de
estelionato  (CP,  art.  171,  §  1°,  III),  decorrente  da  concessão  e  dos  recebimentos  em  tese
indevidos do benefício  bolsa-família.  2.  Promoção de arquivamento fundada na atipicidade da
conduta narrada. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do
art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No atual estágio da persecução criminal, apenas
seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes elementos mínimos de autoria  e/ou materialidade
delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo, o caso dos autos. 5. No caso em exame não foram realizadas todas as diligências aptas
à elucidação dos fatos, tais como a oitiva dos beneficiários, diligências para atestar a condição de
pobreza e o porquê da cessação dos benefícios. 6. Por força dos princípios da obrigatoriedade da
ação penal  Pública e do in dubio pro societate,  somente após o exaurimento das diligências
capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas,
se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma
segura, o arquivamento do processo. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min.
Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; AgRg no Ag 1153477/PI, Rel. Min. Rogério
Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  DJe  15/05/2014.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

005. Processo: 1.20.000.000771/2015-43 Voto: 7160/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (LEI 9.605/98, ART. 34 C/C ART. 36).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93,  ART.  62,  IV).  PESCA ILEGAL.  ATO TENDENTE.
CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato. Possível crime ambiental.
Pescar  em  local  proibido  (zona  de  amortecimento  do  Parque  Nacional  do  Pantanal
Matogrossense). 2. O il. Procurador da República promoveu o arquivamento com fundamento na
atipicidade da conduta.  3.  A teor  do art.  36 da Lei  nº  9.605/98,  considera-se pesca todo ato
tendente a retirar,  extrair,  coletar,  apanhar,  apreender  ou capturar  espécimes dos grupos dos
peixes,  crustáceos,  moluscos  e  vegetais  hidróbios,  suscetíveis  ou  não  de  aproveitamento
econômico,  ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da
fauna e da flora. 4. Nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto nº 6.514/2008,
entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado
com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela. 5. No caso, a conduta narrada
encontra-se tipificada no art. 34, caput c/c o art. 36 da Lei nº 9.605/98. 6. Não resta dúvida de que
o investigado  (piloteiro)  conduzia  turistas  para  pescar  em local  proibido  (região  da  Ponta  do
Morro), em desacordo com o Plano de Manejo do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, o
que evidencia a efetiva atividade de pesca ilegal. 7. Importante ressaltar que não há qualquer
notícia ou linha investigatória a respeito do proprietário das embarcações apreendidas (todas com
a  mesma  identificação),  em  tese,  maior  responsável  pelos  crimes  ambientais  em  apuração,
cometidos de forma habitual e com fins comerciais. 8. Arquivamento prematuro. Somente após o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal
poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se
deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo. 9. Por último, cumpre ressaltar que
da análise da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio  ambiente,  posterior  ao  advento  da  Lei  nº  9.099/95,
destacam-se: a possibilidade da suspensão condicional  da pena nos casos de condenação à
pena privativa de liberdade não superior a três anos (arts. 16 e 28), que se aplica ao caso em tela;
bem como a possibilidade da proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou
multa, nos crimes de menor potencial ofensivo (art. 27). 10. Não se justifica, dessa maneira, o
arquivamento do presente feito, à luz dos dispositivos elencados na própria Lei nº 9.605/98 e
subsidiariamente  na  Lei  nº  9.099/95.  Ao  contrário,  os  infratores  devem  ser  denunciados  e
penalizados na proporção  de  suas  condutas,  conforme a  lei  estabelece.  Entendemos que  só
assim, com a repercussão da efetiva aplicação da lei, é que se poderá se criar uma consciência
ambiental  mais  equilibrada.  11.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

006. Processo: 1.28.000.001130/2015-18 Voto: 7153/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (LEI 9.605/98, ART. 34 C/C ART. 36).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93,  ART.  62,  IV).  PESCA ILEGAL.  ATO TENDENTE.
CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato. Possível crime ambiental.
Pescar em local proibido (REBIO do Atol das Rocas). 2. O il. Procurador da República promoveu o
arquivamento  com fundamento  na  ausência  de  materialidade.  3.  A teor  do  art.  36  da  Lei  nº
9.605/98, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou
capturar  espécimes  dos  grupos  dos  peixes,  crustáceos,  moluscos  e  vegetais  hidróbios,
suscetíveis  ou  não  de  aproveitamento  econômico,  ressalvadas  as  espécies  ameaçadas  de
extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora.  4.  Nos exatos termos do art.  42,
parágrafo único, do Decreto nº 6.514/2008, entende-se por ato tendente à pesca aquele em que o
infrator  esteja  munido,  equipado  ou  armado  com petrechos de  pesca,  na  área  de  pesca  ou
dirigindo-se a ela. 5. No caso, a conduta narrada encontra-se tipificada no art. 34, caput c/c o art.
36 da Lei nº 9.605/98. 6. A embarcação foi detectada pelo Programa Nacional de Rastreamento
de Embarcações Pesqueiras por Satélite  PREPS, trafegando no interior da Rebio do Atol das
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Rocas, área de pesca proibida, distante 148,3 milhas náuticas a partir da cidade de Natal/RN, o
que  evidencia  a  efetiva  atividade  de  pesca,  conforme  detalhado  nos  autos.  7.  Arquivamento
prematuro. 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. 8.
Por último, cumpre ressaltar que da análise da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, posterior
ao advento da Lei nº 9.099/95, destacam-se: a possibilidade da suspensão condicional da pena
nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a três anos (arts. 16 e 28),
que se aplica ao caso em tela; bem como a possibilidade da proposta de aplicação imediata de
pena restritiva de direitos ou multa, nos crimes de menor potencial ofensivo (art. 27). 9. Não se
justifica, dessa maneira, o arquivamento do presente feito, à luz dos dispositivos elencados na
própria Lei nº 9.605/98 e subsidiariamente na Lei nº 9.099/95. Ao contrário, os infratores devem
ser  denunciados  e  penalizados  na  proporção  de  suas  condutas,  conforme  a  lei  estabelece.
Entendemos que só assim, com a repercussão da efetiva aplicação da lei, é que se poderá se
criar  uma  consciência  ambiental  mais  equilibrada.  10.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

007. Processo: DPF/ATM/PA-00071/2012-INQ Voto: 7206/2015 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURIDICO DA PRM/ALTAMIRA

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

Ementa: Inquérito policial. Possíveis crimes contra a administração ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 69-A) e
contra a fé pública (CP, art.  299).  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª
Câmara). Prestar informações falsas ao Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos
Florestais  SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual. Competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas ações administrativas relativas à proteção das
paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de
suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI
e  VII).  Sobre  a  competência  para  processar  e  julgar  ilícito  penal  ambiental  previsto  na  Lei
9.605/98, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que não caracteriza
interesse direto e específico da União, a firmar a competência da Justiça Federal, o exercício da
atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA. Precedentes do STF: ACO 2485, Rel. Min. Dias
Toffoli, DJ 20/08/2015; ACO 2495, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/06/2015; ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

008. Processo: SR/DPF/PA-00023/2015-INQ Voto: 7167/2015 Origem: GABPR6-FAP - FILIPE 
ALBERNAZ PIRES

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

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

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

009. Processo: 1.22.005.000103/2015-00 Voto: 7172/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra a fauna silvestre (Lei n. 9.605/98, arts. 29 e 32). Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Investigado que mantinha em cativeiro
animais  da  fauna  silvestre.  Verificados  atos  de  abusos  e  maus-tratos.  Espécies  que  não  se
encontram ameaçadas de extinção. Ausência de indícios de que os animais sejam oriundos de
área pertencente ou protegida pela União. Aplicação do Enunciado nº 44 da 2ª CCR. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

010. Processo: 1.23.000.001480/2015-61 Voto: 7013/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

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

011. Processo: 1.23.000.001970/2015-67 Voto: 7165/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

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

012. Processo: 1.23.000.002140/2015-57 Voto: 7169/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

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

013. Processo: 1.23.003.000548/2015-64 Voto: 7166/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

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

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

014. Processo: 1.23.006.000104/2015-07 Voto: 7163/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

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

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

015. Processo: 1.23.006.000180/2015-12 Voto: 7168/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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016. Processo: 1.23.006.000181/2015-59 Voto: 7164/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

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

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

017. Processo: 1.28.200.000156/2015-92 Voto: 7155/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Para  a  configuração  do  crime  de  desobediência  não  basta  apenas  o
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda
os seguintes requisitos: a) não fazer previsão de sanção de natureza civil,  processual civil  ou
administrativa, e b) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza
crime. Precedentes: STF  HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p.
62; STJ  HC 115.504/SP, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta
Turma,  DJe  09/02/2009;  Apn  506/PA,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,  Corte  Especial,  DJe
28/08/2008. Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa do valor de R$ 206.440,00.
Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente
previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa prevista no Decreto nº 6.514/08,
art. 80: Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado
pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, visando à regularização, correção ou
adoção  de  medidas  de  controle  para  cessar  a  degradação  ambiental.  Atipicidade  penal.
Homologação  do  arquivamento  no  âmbito  Federal.  2)  Possível  crime  contra  a  fauna  (Lei  nº
9.605/98).  Transporte  de  animais  (abatidos)  da  da  fauna  silvestre,  cuja  espécies  não  se
encontram  ameaçadas  de  extinção.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).
Inexistência de elementos que apontem que os animais são oriundos de área pertencente ou
protegida  pela  União.  Ausência  de  elementos  mínimos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

018. Processo: 1.29.006.000220/2015-02 Voto: 7157/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes ambientais (Lei nº 9.605/98) 1) Transporte e conservação de
pescados,  sem  comprovante  de  origem  ou  autorização  do  órgão  competente.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Lavrados 3 (três) Autos de Infração. Aplicação de multas
nos valores de R$ 82.000,00; 16.400,00 e 151.600,00. Conduta não tipificada no rol dos crimes
contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa prevista
no Decreto nº 6.514/08, art. 35, IV: transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, industrializa ou
comercializa  pescados  ou  produtos  originados  da  pesca,  sem  comprovante  de  origem  ou
autorização do órgão competente. Atipicidade penal. Homologação do arquivamento no âmbito
Federal.  2)  Empresa  autuada  que  exerce  atividade  potencialmente  lesiva  ao  meio  ambiente.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Possível dano ambiental local. Área não
pertencente ou protegida pela União.  Ausência de elementos mínimos capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

019. Processo: 1.30.001.004939/2015-33 Voto: 7196/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de documento
falso (CP, art. 304). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível
duplicação de Certificados de Verificação emitidos pelo Instituto de Pesos e Medidas de São
Paulo   IPEM/SP (autarquia  estadual),  utilizados  para  a  comercialização  de  instrumentos  de
medição. Eventual prejuízo causado ao consumidor.  Súmula 546 do STJ: A competência para
processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão
ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.
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.

020. Processo: 1.34.001.005097/2015-98 Voto: 102/2015 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 2 (dois) trabalhadores de empresa privada. 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, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, vencida a
relatora, Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.
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021. Processo: 1.34.004.000902/2015-67 Voto: 101/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32  2ª CCR). INEXISTÊNCIA DE LESÃO
A  BEM,  SERVIÇO  OU  INTERESSE  FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar a prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), cometido contra Junta Comercial.
2.  As  Juntas  Comerciais  são  órgãos  ou  autarquias  criadas  por  lei  estadual  e  mantidas
orçamentariamente pelo Estado-membro com quadro de pessoal próprio. Administrativamente são
vinculadas e subordinadas ao governo da unidade federativa em que se encontram, situação que
justifica o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas
em que são interessadas. 3. Atividade registral tipicamente estadual em que à União só compete
legislar concorrentemente para estabelecer apenas normas gerais, nos termos do art. 24, inc. III, e
§ 1º, da Constituição. 4. A mera existência de competência concorrente para legislar sobre juntas
comerciais  estabelecida  no  art.  24,  inc.  III,  da  Constituição  não  é  suficiente  para  atrair  a
competência da Justiça Federal. (STJ  CC 130.516/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 05/03/2014; CC 119.576/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
21/06/2012; CC 81.261/BA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe de 16.3.2009). 5.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

022. Processo: DPF/AGA/TO-00164/2012-INQ Voto: 7140/2015 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. 1) Supostos crimes de tentativa de estelionato e uso de documento falso (CP,
arts. 171 c/c 14, II e 304). Investigados que estariam vendendo terrenos em terras pertencentes à
União. Realizadas diligências os fatos narrados não foram comprovados. Certidões de inteiro teor
expedidas pelo Cartório de Registro de Imóveis que demonstram a existência de matrícula, a qual
tem origem em registro efetuado em 1978. Eventuais crimes de falsificação de documentos ou
estelionato, se comprovados, foram praticados por pessoas anteriores na cadeia dominial há mais
de 37 anos, já alcançados pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos arts. 107, IV c/c
109, III. 2) Suposto crime de invasão de terras da União (Lei nº 4.947/66, art. 20). Verificada a
existência  de  conflito  acerca  da  dominialidade  das  terras  entre  os  investigados  e  o  INCRA.
Registros  imobiliários  sobrepostos.  Evidente  ausência  de  dolo  de  invadir  terras  públicas.  3)
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

023. Processo: JF/PET/PE-0000087-
91.2014.4.05.8308-INQ

Voto: 7080/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PETROLINA

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

Ementa: Inquérito policial.  Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Morte da segurada em 25/02/2006. Recebimento indevido
de benefício previdenciário até a competência 06/2010. Benefício recebido mediante a utilização
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de cartão magnético. Segurada que não possuía procurador ou representante legal. Diligências
realizadas  pela  Polícia  Federal.  Ausência  de  indícios  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.

024. Processo: SRPF-AP-00258/2013-INQ Voto: 7159/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de pesca ilegal  (Lei  nº  9.605/98,  art.  34,  caput).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Fiscalização realizada em 26/09/2012 por agentes do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  ICMBio que constataram, por meio do
Sistema  PREPS,  que  a  embarcação  pesqueira  estava  em prática  de  pesca,  dias  antes,  na
Unidade de Conservação Parque Nacional do Cabo Orange. Lavrados 2 (dois) Autos de Infração:
um em nome do proprietário e outro em nome do encarregado da embarcação. 1) Constatado o
falecimento do proprietário. Certidão de óbito juntada aos autos. Extinção da punibilidade (CP, art.
107, I). 2) Encarregado da embarcação que, no ato da fiscalização, indagado acerca da prática de
pesca,  negou a ocorrência  do  crime.  Tentativas  de  interrogatório  infrutíferas.  Investigado  não
localizado  pela  Polícia  Federal.  Ausência  de  indícios  concretos  de  que  o  investigado  tenha
efetivamente  participado  da  empreitada  criminosa.  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). 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.

025. Processo: 1.00.000.017251/2015-62 Voto: 7800/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA
(CP, ART. 330). REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
EVIDENTE AUSÊNCIA DE DOLO.  FUGA DE PRISÃO EM FLAGRANTE.  CASO EM QUE O
INVESTIGADO NÃO EMPREGOU QUALQUER ARTÍFICIO ARDIL OU VIOLENTO NA AÇÃO.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. inquérito policial instaurado para apurar o crime de moeda
falsa (art.  289,  §1º,  do Código Penal),  tendo  em vista  prisão em flagrante  de particular,  que
importou e guardou um total de 378 (trezentos e setenta e oito) cédulas falsas, todas com valor
impresso de R$ 50,00 (cinquenta reais).  2. O investigado foi conduzido à Polícia Federal e lá
permaneceu algemado ao sofá. Instantes depois, o agente plantonista recebeu a informação de
que o  investigado  teria  empreendido  fuga,  momento  em que avistou  o  preso  na  calçada  da
delegacia e o prendeu novamente.  3. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia
quanto ao crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º) e promoveu o arquivamento quanto aos crimes
de resistência (CP, art. 329), diante da ausência da prática de violência ou ameaça por parte do
denunciado contra os policiais, e de desobediência (CP, art. 330), tendo em vista a ausência de
dolo de desobedecer ordem legal de funcionário público, já que não foi possível concluir que o
investigado  desobedeceu  a  ordem  específica  e  expressa  de  autoridade,  pois  somente  fora
deixado  em  assento  localizado  no  interior  de  unidade  policial.  4.  O  Juiz  Federal  recebeu  a
denúncia quanto ao crime de moeda falsa, acatou o arquivamento no que tange ao crime de
resistência,  mas  discordou  da  promoção  de  arquivamento  no  que  se  refere  ao  crime  de
desobediência,  por entender que a fuga do preso caracterizaria a desobediência  à ordem de
prisão em flagrante.  5. Para a configuração do indigitado crime é necessária a cumulação de
elementos indispensáveis, quais sejam, o descumprimento de ordem legal de funcionário público
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competente, sendo necessário que a ordem seja transmitida diretamente a quem tem o dever
legal de cumpri-la e que advirta o destinatário sobre a caracterização de crime no caso do não
cumprimento. Por fim, necessária a presença do elemento subjetivo da conduta, ou seja, o dolo. 6.
Embora  inquestionável  a  competência  do  servidor  público  que  deu  a  ordem  de  prisão  em
flagrante, é possível verificar, pelos relatos acostados aos autos, que ao ser algemado no sofá da
delegacia não foi  emitida qualquer ordem sobre o dever de permanência  no local  e as reais
consequências para o ato de fuga. 7. Constata-se, nesse caso, que o réu procurou evadir-se da
delegacia, com o único intuito de não ser incriminado, sem qualquer excesso em sua conduta.
Ocorreu, portanto, mera hipótese de defesa de seu status libertatis, não tendo havido intenção
voltada exclusivamente ao desrespeito  à  ordem de autoridade pública (Precedente STJ -  HC
226.021/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012,
DJe 28/06/2012).  8.  A ausência  do  elemento  volitivo  necessário  à  configuração  do  crime  de
desobediência 9. Insistência no arquivamento.

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

026. Processo: 1.17.000.001347/2013-40 Voto: 7077/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposta  prática  de  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei
8.137/90). 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.

027. Processo: 1.22.000.001200/2015-51 Voto: 7178/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  contra  a  flora  (Lei  9.605/98,  art.  40,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Investigado que suprimiu, acidentalmente, um espécime
arbóreo Astronium fraxinifolium (Gonçalo-Alves), cuja preservação estava prevista na autorização
direta  do  ICMBio,  que  condicionava  o  desmate  à  preservação  de  04  árvores  no  local:  03
Jacarandás-da-Bahia e 01 Gonçalo-Alves. Em vistoria realizada no dia 26.02.2015, constatou-se a
preservação de 04 Jacarandás-da-Bahia, um a mais do que foi exigido, e confirmou-se a ausência
do Gonçalo-Alves. Após a supressão acidental da espécie arbórea, o investigado comunicou a
ocorrência  e  se  prontificou  a  cumprir  eventual  medida  reparatória.  Em virtude  do  ocorrido,  o
ICMBio  recomendou  ao  empreendedor,  como medida  compensatória,  que  fosse  promovido  o
plantio de 10 mudas de Gonçalo-Alves com altura mínima de 150 cm, na mesma propriedade
onde se efetuou o desmate, realizando-se, ainda, a manutenção das árvores pelo período de 2
anos. A empresa empreendedora cumpriu a medida compensatória, realizando o devido plantio
das mudas indicadas,  inclusive em número  superior  ao determinado.  A postura  adotada  pela
empresa demonstra boa-fé e comprometimento com a preservação ambiental,  não merecendo
qualquer resposta na esfera penal. Ainda que se cogitasse a ocorrência de conduta negligente no
caso, tem-se que o resultado provocado não é suficiente para a caracterização de crime ambiental
culposo, dada a sua insignificância e a imediata adoção de medida compensatória. Conforme
atestado  pelo  ICMBio,  a  supressão  acidental  de  uma  única  árvore  não  configurou  impacto
ambiental  significativo na Unidade de Conservação APA Carste de Lagoa Santa.  Inexpressiva

13



lesão ao bem jurídico tutelado. Aplicação do princípio da insignificância. STJ: Predomina nesta
Corte entendimento no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos
crimes ambientais, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto para
se verificar a atipicidade da conduta em exame. (AgRg no AREsp 654.321/SC, Quinta Turma, DJe
17/06/2015 e AgRg no REsp 1446768/ES, Sexta Turma, DJe 24/03/2015).

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

028. Processo: 1.23.000.000448/2015-68 Voto: 7171/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a fauna (Lei nº 9.605/98, art. 29, § 4º, I). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Possível utilização de espécie em extinção (peixe-boi amazônico), sem a
devida permissão da autoridade competente. Notícia de que o animal foi encontrado morto e sua
carne  foi  distribuída  à  população  carente  local.  Fato  ocorrido  em 22/01/2011.  Pena  máxima
cominada de 1 ano e 6 meses 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.

029. Processo: 1.23.000.000935/2015-21 Voto: 7012/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Venda de madeira sem a devida autorização da autoridade competente (Lei nº
9.605/98, art. 46, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Auto de
infração lavrado em 22/04/2010. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Extinção da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).
Homologação do arquivamento.

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

030. Processo: 1.23.000.001548/2015-10 Voto: 7177/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  46,  parágrafo único).  Ter  em depósito
madeira sem a devida autorização da autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Auto de infração lavrado em 06/06/2001. Pena máxima cominada de 1 (um) ano
de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

031. Processo: 1.23.000.001661/2015-97 Voto: 7174/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Investigado que mantinha em cativeiro 45 (quarenta e cinco) espécimes da
fauna silvestre  nativa em desacordo com a licença ambiental  obtida,  sendo 33 (trinta  e três)
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indivíduos ameaçados de extinção. Diligências efetuadas. A Instrução Normativa nº 10 do IBAMA,
a qual regulamenta a atividade de criação de passeriformes, proíbe (art. 6º, §2º) a manutenção
conjunta de criadores de aves de espécies idênticas autorizadas,  sendo permitido apenas um
criador amador por residência, bem como único criadouro amador de passeriformes por CPF. No
caso dos autos, pai e filho mantinham dois criadores com regularidade cadastral junto ao IBAMA,
possuindo  aves  em  seu  plantel  e  em  plena  atividade  no  SISPASS,  com  registros  de
movimentações recentes (menos de um ano). Infração de natureza meramente formal: não foi
respeitada a proibição de mais de um criadouro amador registrado por residência. Ausência de
indícios de maus-tratos ou de comercialização ilegal dos animais. Investigado que possui registro
de  criador  de  aves  junto  ao  Ibama  há  mais  de  15  (quinze)  anos,  bem  como  procedeu  à
regularização da inconstência no endereço, e obteve recente provimento no pedido de nulidade
da multa  aplicada,  com o restabelecimento do plantel  de pássaros e da atividade regular  de
criador amador.  Ausência de materialidade delitiva.  Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

032. Processo: 1.23.002.000003/2015-68 Voto: 7061/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  de  notícia  anônima  comunicando  a
exploração  irregular  de  madeira  na  RESEX  Tapajós-Arapiuns  e  no  PAE  Lago  Grande,  no
Município  de  Santarém/PA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas
diligências  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

033. Processo: 1.23.002.000245/2015-51 Voto: 7156/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes ambientais (Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Autora do fato localizada pela fiscalização do IBAMA exercendo a pesca, mas
sem o devido Registro Geral de Pesca  RGP da embarcação pesqueira e atraso na documentação
dos pescadores. Auto de Infração lavrado, com aplicação de multa no valor de R$ 60.300,00.
Apreensão de 3.000 kg de pescados diversos. Não constatado que o local e o período da pesca
eram proibidos, ou que a autuada utilizava petrechos, métodos ou técnicas proibidos. O simples
fato de exercer a pesca sem o certificado de registro e autorização de embarcação pesqueira ou
com  atrasos  nos  documentos  dos  pescadores  não  configura  ilícito  penal.  Mera  infração
administrativa, prevista no art. 37 do Decreto nº 6.514/2008. Atipicidade da conduta. Homologação
do arquivamento.

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

034. Processo: 1.23.003.000537/2015-84 Voto: 7180/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato. Exploração ilegal de madeira (Lei nº 9.605/98, art. 38). Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Madeira  em tora  encontrada  no  no  interior  da  Reserva  Biológica
Nascentes  da  Serra  do  Cachimbo.  Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.
Ausência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

035. Processo: 1.23.003.000646/2015-00 Voto: 7179/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  46,  parágrafo único).  Ter  em depósito
madeira sem a devida autorização da autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Auto de infração lavrado em 02/03/2011. Pena máxima cominada de 1 (um) ano
de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

036. Processo: 1.23.005.000014/2015-18 Voto: 7027/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime contra a flora (Lei nº 9.605/98, art. 41). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 1998. Pena máxima cominada de 4
(quatro) anos de reclusão. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

037. Processo: 1.23.007.000145/2015-85 Voto: 7176/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  46,  parágrafo  único)  e  de
falsidade documental (material  CP, art. 297  ou ideológica  CP, art. 299). Transporte de madeira
sem a devida autorização da autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Fato ocorrido no ano de 2001. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V e III). Homologação do arquivamento.

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

038. Processo: 1.28.000.000520/2015-71 Voto: 7161/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Pedido  de  reconsideração.  Equívoco  na  decisão  da  2ª  CCR/MPF  que  não  homologou  o
arquivamento  por  motivo  diverso  das  razões  invocadas  pelo  il.  Procurador  da  República.
Conhecimento. Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Transporte de 513 kg de caranguejo-uçá vivos
sem  a  devida  comprovação  de  origem  ou  autorização  do  órgão  competente.  Ausência  de
tipicidade  formal  da  conduta  narrada.  Transporte  ocorrido  fora  do  período  de  defeso,  de
caranguejos adultos, não provenientes de pesca ou apanha proibidas ou de lugares interditados
pelo órgão competente. Aplicação de multa do valor de R$ 26.060,00. Conduta descrita no auto
de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98.
Infração de natureza administrativa prevista no Decreto nº 6.514/08, art. 35, parágrafo único, IV:
transporta,  conserva,  beneficia,  descaracteriza,  industrializa  ou  comercializa  pescados  ou
produtos originados da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do órgão competente.
Reconsideração da decisão anterior. Homologação do arquivamento no âmbito penal. Remessa
dos autos à 4ª Câmara (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) para exame de providência em
relação à eventual cobrança da multa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos 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: 1.30.009.000241/2015-79 Voto: 7205/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime tipificado no art. 2º da Lei 8.176/91 (crime contra o patrimônio da União, na
modalidade usurpação). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no ano
2000. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, III). Homologação do arquivamento.

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

040. Processo: 1.30.017.000412/2015-61 Voto: 7173/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  contra  a  fauna  (Lei  nº  9.605/98,  art.  29,  III  c/c  §  4º,  I).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manter em cativeiro ave da fauna silvestre (papagaio),
cuja  espécie  encontra-se  ameaçada  de  extinção,  sem  a  devida  permissão  da  autoridade
competente. Apreensão ocorrida em 19/03/2010. Pena máxima cominada de 1 ano e 6 meses 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.

041. Processo: 1.33.000.001969/2015-96 Voto: 7079/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de moeda falsa (colocar em circulação  CP, art. 289, § 1º). Revisão
de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Cédula  falsa de R$ 100,00 (cem reais)  recebida no
comércio.  Posterior  identificação  da  falsidade.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio
Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda
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falsa. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

042. Processo: 1.23.000.001655/2015-30 Voto: 7170/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Prestar  informações falsas  ao  Sistema de  Comercialização  e  Transporte  de
Produtos Florestais  SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual. Arquivamento fundado na
prescrição punitiva estatal  em relação à infração administrativa prevista no art.  82 do Decreto
6.514/08. Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Possíveis crimes contra a administração ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 69-A) e
contra a fé pública (CP, art. 299). Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios nas ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis,
à  proteção  do  meio  ambiente,  ao  combate  à  poluição  em  qualquer  de  suas  formas  e  à
preservação das florestas, da fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Sobre a
competência para processar e julgar ilícito penal ambiental previsto na Lei 9.605/98, o Supremo
Tribunal  Federal  firmou posicionamento  no  sentido  de  que  não  caracteriza  interesse  direto  e
específico  da  União,  a  firmar  a  competência  da  Justiça  Federal,  o  exercício  da  atividade  de
fiscalização ambiental pelo IBAMA. Precedentes do STF: ACO 2485, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ
20/08/2015; ACO 2495, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ 26/06/2015; ACO 1962, Rel. Min. Celso de
Mello, DJ 21/05/2013. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  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) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

043. Processo: JF/CXS/MA-0003918-
47.2010.4.01.3702-INQ

Voto: 7347/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CAXIAS - MA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  EXERCÍCIO  ILEGAL DA MEDICINA (CP,  ART.  282)  E
FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  (CP,  ART.  297).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR CRIME DE FALSIFICAÇÃO E USO DE
DIPLOMA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO PÚBLICA 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, I. PRECEDENTE DO STF. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para  apurar  a  prática  dos  crimes de exercício  ilegal  da medicina  (CP,  art.  282)  e
falsificação de documento público (CP, art. 297), cometidos, por particular que exerceu a profissão
de médico sem autorização legal, por meio de falsificação de diploma da Universidade Federal do
Maranhão  e  de  inscrição  no  Conselho  Regional  de  Medicina  do  Estado  do  Maranhão.  2.  O
Procurador  da República  oficiante  promoveu o declínio  de  atribuições  por  entender  ausentes
elementos  informação capazes de justificar  a  atribuição  do Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. 3. Nos delitos de falsidade (e consequentemente no de uso também) está em
jogo a fé pública do órgão responsável pela emissão dos verdadeiros documentos. 4. A emissão
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de certificado de conclusão de curso, 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. 5. As instituições de ensino mantidas pela
União, a teor do art. 16, inc. I, da Lei nº 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação), integram o
sistema federal  de ensino.  6.  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. Precedente do STF: HC nº 93.938/SP, 1ª
Turma, Rel.  Ministro Luiz Fux,  DJe 23/11/2011. 7. 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.

044. Processo: JF-SE-0000099-71.2015.4.05.8502-
INQ

Voto: 7647/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime do art. 241-A da Lei nº 8.069/90. Notícia de que padastro de
menores disponibiliza as crianças para exploração sexual por um grupo criminoso responsável por
vários delitos com atuação na cidade de Itaporanga D'Ajuda. Revisão de declínio (Enunciado 33
da 2ª CCR). Para se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado
ou convenção internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109,
inc.  V).  Não  obstante  o  Brasil  seja  signatário  da  Convenção  Internacional  sobre  Direitos  da
Criança (Decreto n° 99.710/90, art. 1º), não há em nenhum documento dos autos indicativo de
que as imagens das crianças foram publicadas ou divulgadas na internet. Posicionamento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal - RE 6286241. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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.

045. Processo: JF/SP-0001245-20.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 7307/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES. APREENSÃO DE SEMENTES DE MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR.
MPF:  DECLÍNIO.  DISCORDÃNCIA  DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP).  APREENSÃO
ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art.
33,  § 1°,  I,  c/c art.  40,  inc.  I),  decorrente da apreensão, em São Paulo/PR,  de sementes de
maconha, em uma encomenda oriunda do exterior e destinada a Brasília/DF. 2. Procurador da
República oficiante em Osasco/SP promoveu o declínio do feito para uma das Varas da Subseção
Judiciária de São Paulo, tendo em vista que o crime consumou-se naquela cidade. 3. O Juiz
Federal,  por  sua  vez,  entendeu  que  o  fato  se  consumou  na  cidade  de  Brasília/DF,  local  da
residência do investigado. 4. No caso de tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o
crime se consuma no local em que a droga é apreendida no País ou dele sai para o exterior, não
importando o seu destino ou sua origem. Precedentes do STJ, Terceira Seção: CC 132.897/PR,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
01/08/2011;  CC 41.775/RS,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  DJ 14/06/2004.  5.  Súmula n°  528 do STJ:
Compete ao juiz federal  do local  da apreensão da droga remetida do exterior pela via  postal
processar e julgar o crime de tráfico internacional. 6. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal em São Paulo/SP para prosseguir na persecução penal.

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

046. Processo: JF/CE-0013859-71.2011.4.05.8100-
INQ

Voto: 7303/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Prática do crime de roubo (CP, art. 157) de um computador portátil PDA e de um
smartphone pertencente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 20/09/2010.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.  62-IV). Diligências. Parecer técnico atestou que o
computador não é passível de rastreamento e que o smartphone possui IMEI, dado que pode ser
acessado para eventual utilização. Verificou-se, posteriormente, que a investigação partindo da
localização do IMEI apresenta algumas deficiências no tocante o decurso do tempo, tornando
quase inexistente o lime entre o atual usuário do aparelho e os autores do crime. Polícia Federal
realizou diligências in loco, contudo encontrou dificuldades no rastreamento dos objetos citados. A
vítima do roubo não identificou os possíveis autores do delito. 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.

047. Processo: JF/CHP/SC-5001472-
02.2015.4.04.7202-PIMP - Eletrônico 

Voto: 7536/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CHAPECÓ

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.
334-A). APREENSÃO DE 19 (DEZENOVE) MAÇOS DE CIGARROS NO ESTABELECIMENTO
COMERCIAL DO INVESTIGADO. MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA
JUIZA FEDERAL.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO CONCRETO. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório instaurado para apurar a prática do
crime de contrabando, tipificado no art. 334-A do Código Penal, em razão da apreensão de 19
(dezenove)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira  no  estabelecimento  comercial  do
investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com base
no princípio da insignificância. 3. Discordância da Juíza Federal. 4. É certo que a natureza do
produto introduzido clandestinamente no país  cigarro  impõe maior rigor na adoção do princípio
da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em
sua comercialização no território nacional. 5. Este Colegiado, no entanto, vem decidindo que as
importações de até 40 (quarenta) 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. No presente caso, foram apreendidos apenas 19 (dezenove) maços
de  cigarros  de  origem  estrangeira,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como
insignificante a conduta investigada. 7. Insistência no arquivamento.

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

048. Processo: JF-DF-0083273-03.2014.4.01.3400-
INQ

Voto: 5114/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  MOEDA FALSA (GUARDA).  CP,  ART.  289,  §  1º.  MPF:
ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV. AUSÊNCIA DE DOLO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
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DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar possível crime de moeda falsa (na modalidade guardar), previsto no art. 289, § 1º, do
Código Penal. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório,
por entender que não se pode presumir o dolo do agente, tendo em vista que, mesmo que o
indiciado tenha admitido a falsidade da cédula,  não pesa sobre ele qualquer antecedente por
crime  dessa  espécie,  não  havendo elementos  que  indiquem a  aquisição  dolosa  do  material.
Discordância do magistrado. 3.  No atual  estágio  da persecução criminal,  em decorrência dos
princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, apenas seria
admitido o arquivamento do inquérito policial se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da
materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. Não há dúvida acerca da materialidade do
delito, pois a nota de R$ 100,00 (cem reais) apreendida é falsa, conforme laudo pericial acostado
aos autos. Ao depor, o investigado admitiu o conhecimento sobre a falsidade da moeda, embora
tenha alegado a ausência de intenção em usá-la. 6. Se, de fato, o investigado não cometeu ilícito
penal, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca
da intenção  de se  praticar  o  crime,  somente  poderá ser  demonstrada  no curso da  instrução
criminal, quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e
ampla defesa. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

049. Processo: JF/ES-0004179-26.2014.4.02.5001-
INQ

Voto: 7487/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de uso de
documento  falso  (CP,  art.  304).  Apresentação  de  certidão  de  óbito  com falsa  declaração  de
conteúdo à Justiça do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. O
escrevente substituto do cartório emissor da certidão afirmou que existem informações inverídicas
no  documento  em razão  de  falha  humana,  pois  o  programa atual  do  cartório  possuí  alguns
campos  a  serem  mesclados,  os  quais  aparecem  automaticamente  e  deveriam  ter  sido
preenchidos,  corrigidos ou excluídos,  o  que não ocorreu.  Afirmou,  ainda,  que as informações
errôneas não foram inseridas por má-fé do oficial, tão pouco a pedido da requerente da certidão. A
certidão  foi  apresentada  pela  filha  do  de  cujus  em ação  trabalhista  ajuizada  antes  do  óbito.
Ausência de dolo, má-fé ou ardil  na confecção errônea e uso do documento perante a justiça
trabalhista. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

050. Processo: JF-PIR-0007743-57.2014.4.03.6109-
INQ

Voto: 5111/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 9ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PIRACICABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  ENTORPECENTES.
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ARTIGO  28  DO  CPP.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIA
ASSEMELHADA  À  MACONHA  (SEMENTES)  ORIUNDA  DO  EXTERIOR.  APREENSÃO
ALFANDEGÁRIA EM SÃO PAULO/SP. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. 1. Inquérito policial instaurado
para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, tendo
em  vista  que  o  investigado  teria  importado  15  sementes  da  espécie  Cannabis  sativa,
popularmente conhecida como maconha.  2.  O Procurador da República oficiante  promoveu o
declínio de suas atribuições ao Ministério Público Estadual por entender que o procedimento deve
ser processado e julgado pelo Juízo da local da apreensão da substância, que no caso é São
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Paulo. 3. O Magistrado discordou do declínio aduzindo que a competência é do juízo do domicílio
do destinatário da mercadoria, conforme entendimento do TRF da 3ª Região. 4. No caso de tráfico
internacional  de entorpecentes por  via  postal,  o crime se consuma no local  em que a droga
ingressa no País ou dele sai para o exterior, não importando o seu destino. No caso, a mercadoria
foi apreendida em São Paulo. Precedentes do STJ. 5. Designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

051. Processo: JFRJ/GON-0500416-
63.2015.4.02.5117-INQ

Voto: 7323/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: PEÇA DE INFORMAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, § 3º).
MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº
75/93,  ART.  62-IV).  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA  OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  estelionato
previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º),  tendo  em vista  o  requerimento  e  recebimento  indevido  de
auxílio-doença, que gerou o prejuízo de R$ 69.515,69. 2. Promoção de arquivamento do inquérito
com base na prescrição virtual ou antecipada da pretensão punitiva. Discordância do magistrado.
3.  Aplicação  do  enunciado  nº  28  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão:  Inadmissível  o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção de inocência. 4. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É inadmissível a extinção da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal. 5. Considerando que o fato ocorreu
em 01/07/2008 e tendo em vista que a pena máxima cominada para o crime previsto no art. 171, §
3º, do Código Penal é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos,
que será atingido somente em julho de 2020.  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.

052. Processo: JF-RJ-2011.51.01.800255-5-INQ Voto: 7399/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL  (LEI  Nº
7.492/86,  ART.  4º,  CAPUT).  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  OPERAÇÕES FINANCEIRAS
FRAUDULENTAS POR PARTE DE GERENTE DE AGÊNCIA BANCÁRIA QUE ACARRETARAM
PREJUÍZOS À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime tipificado no artigo 171, § 1º do CP,
tendo em vista a realização de contratos firmados por gerente de relacionamento na agência, que,
em sede de procedimento disciplinar, confessou ter contratado inúmeras operações financeiras
fraudulentas em nome de diversas pessoas, bem como se apropriado de valores de terceiros e
dispensado  indevidamente  a  mora  do  recebimento  de  prestação  de  empréstimo  da  área
comercial.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante,  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por
entender que como o investigado não foi encontrado para prestar depoimento restou prejudicada
a  comprovação  da  materialidade  e  autoria  das  fraudes,  acrescentou,  ainda,  a  ausência  de
interesse para prosseguir nas investigações, tendo em vista a proximidade da prescrição. 3.O Juiz
Federal  indeferiu  a  promoção  de  arquivamento,  ao  argumento  de  que  os  fatos  apurados
configuram, em tese, crime contra o sistema financeiro nacional  gestão fraudulenta (art. 4º da Lei
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7.492/86), tendo em vista que o investigado praticou os atos na condição de gerente de instituição
financeira. Aduziu, ainda, que o depoimento do investigado não é imprescindível, já que as provas
acostadas  aos  autos  são  suficientes  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.  4.  A lei
estabelece que quando os agentes de ilícito penal tiverem a qualidade jurídica indicada no art. 25
São  penalmente  responsáveis,  nos  termos  desta  lei,  o  controlador  e  os  administradores  de
instituição financeira, assim considerados os diretores, gerentes  serão processados por crimes
contra o sistema financeiro nacional. Se não tiverem essa qualidade, serão processados por outro
crime. Veja-se que o dispositivo legal traz a figura do gerente como sujeito ativo do delito, de
forma  genérica,  não  especificando  se  se  trata  de  gerente-geral,  gerente-adjunto,  gerente  de
relacionamento etc. Inclusive, a jurisprudência vem entendendo ser possível a imputação do crime
de  gestão  fraudulenta  a  gerente  de  agência  bancária.  Precedentes  STJ  (  AGRESP
200700086802, Rel.  Min.  SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, STJ -  SEXTA TURMA, Dje  19/09/2011;
AGRESP 200802729495, LAURITA VAZ, STJ - QUINTA TURMA, DJE 07/06/2011) 5. De acordo
com  o  procedimento  disciplinar  conduzido  pela  CEF,  é  possível  observar  que  o  investigado
possuía poderes amplos dentro da agência em que laborava, tanto que confessou em sua defesa
escrita  e  em  sua  sustentação  oral  a  prática  de  procedimentos  irregulares,  movimentação  e
apropriação de valores de terceiros e da dispensa de mora do recebimento de prestação de
empréstimo da área comercial. 6. Em caso análogo, esta Câmara já se manifestou no sentido de
entender que a gerente de relacionamento da CEF havia praticado o delito de gestão fraudulenta
(0000595-11.2013.4.03.6115, Voto nº 4360/2013, Sessão 580 de 24/06/2013, Rel. Subprocuradora
da República Raquel Elias Ferreira Dodge). 7. Dessa forma, em virtude de não vislumbrar com
clareza os reais poderes de gestão que o investigado possuía,  entendo,  tal  qual  o MM. Juiz
Federal, que o presente arquivamento se mostra prematuro. 8. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal quanto ao crime contra o sistema
financeiro.

Deliberação: Em sessão 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.

053. Processo: JFRS/POA-5076849-
28.2014.4.04.7100-PROJECR -
Eletrônico 

Voto: 5087/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. 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 inquérito policial instaurado a partir de notícia de que o depositário judicial teria descumprido
determinação judicial, deixando de cumprir a ordem judicial que determinou o depósito de valores
penhorados.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por
considerar ausente a justa causa para a ação penal, já que não restou configurado o crime de
desobediência por ausência de dolo e, acrescentou o entendimento pela atipicidade da conduta
em razão da aplicação da Súmula Vinculante nº 25 do Supremo Tribunal Federal, que enuncia
como  ilícita  a  prisão  civil  de  depositário  infiel.  3.  A Juíza  Federal  concordou  quanto  à  não
configuração  do  crime  de  desobediência,  mas  ressaltou  a  possibilidade  de  a  investigada  ter
praticado o crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, II, CP), já que reteve valores
na  qualidade  de  depositário  judicial.  4.  A  questão  dos  autos  envolve  associação  que,
juridicamente,  é pessoa diversa dos associados que a compõem. Assim,  considerando que o
faturamento pertencia à pessoa jurídica devedora e que a designação como depositário judicial da
quantia resultante da penhora sobre o faturamento recaiu sobre a pessoa diversa (investigada),
restam caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas do crime descrito no art. 168, §1º, inc.
II, do Código Penal. Precedente de TRF-4. 5. Arquivamento inadequado. 6. 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.
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054. Processo: JF-SJR-0002623-08.2015.4.03.6106-
INQ

Voto: 5098/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 6ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

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

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

055. Processo: JF-SOR-0005209-06.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 7388/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342)  EM
RECLAMATÓRIA  TRABALHISTA.  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE
POTENCIALIDADE LESIVA DAS DECLARAÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28
DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). POTENCIALIDADE LESIVA CONFIGURADA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Suposto crime de falso testemunho (CP, art.
342), praticado pela testemunha da parte reclamante, que declarou fatos inverídicos e omitiu do
juízo  o  fato  que  morava  no  mesmo endereço  da  reclamante.  2.  Arquivamento  com base  na
ausência  de  potencialidade  lesiva  das  declarações  falsas,  por  ter  o  Juiz  do  Trabalho
desconsiderado  as  declarações  ao  proferir  a  sentença.  3.  O  Juiz  Federal  indeferiu  o  pleito
ministerial,  assinalando,  para  tanto,  ser  desnecessária  a  influência  do  depoimento  falso  na
sentença, sendo suficiente a potencialidade de influência no curso do processo. 4. A figura típica
descrita no art. 342 do Código Penal, apesar de descrever crime formal, tem como pressuposto
para sua caracterização a existência de um dano em potencial,  isto é, que a falsidade recaia
sobre fato juridicamente relevante e pertinente ao objeto do processo de que se trate, ostentando
aptidão para influenciar no julgamento futuro da lide. 5. Com efeito, a jurisprudência do STF e do
STJ é firme no sentido de que a potencialidade de dano (perigo) à Administração da Justiça é
elemento  constitutivo  do  delito  e  que  não  é  necessário,  para  a  tipificação,  que  o  teor  do
testemunho influa, concretamente, na decisão judicial, mas, apenas, que exista a possibilidade
desta influência. 6. Se a testemunha faltar com a verdade no momento de ser qualificada, pode
restar  configurado  o  delito  de  falsa  identidade  ou  o  de  falso  testemunho,  se  a  omissão  da
informação for crucial para o julgador, influenciando no valor da prova, no mérito e na veracidade
do depoimento. 7. No caso dos autos, dada a clara potencialidade lesiva da conduta perpetrada,
uma vez que a investigada omitiu do juízo ponto relevante sobre sua qualificação (residência no
mesmo endereço da reclamante), bem como faltado com a verdade sobre os pontos relevantes da
causa laboral (jornada de trabalho e vínculo empregatício), configurado está, em tese, o crime de
falso testemunho, sendo as afirmações inverídicas ora analisadas capazes de induzir a erro o
Julgador e gerar grave e injusto prejuízo à parte contrária e à própria credibilidade da Justiça do
Trabalho. 8. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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056. Processo: JF/SP-0002942-02.2013.4.03.6120-
INQ

Voto: 6863/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE. LEI Nº 7.492/86, ART.
19. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. LESIVIDADE DA CONDUTA. VULNERAÇÃO DO BEM JURÍDICO. ANÁLISE DOS
SEUS EFEITOS NUMA PERSPECTIVA AMPLIADA. HIGIDEZ E CREDIBILIDADE DO SISTEMA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática
do  crime  previsto  no  art.  19  da  Lei  nº  7.492/86,  consistente  na  obtenção  de  financiamento
fraudulento para aquisição de veículo.  2.  O il.  Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do apuratório, por entender atípica a conduta narrada, tendo em vista a ausência de
lesão ao bem jurídico tutelado pela lei de crimes contra o sistema financeiro nacional e a baixa
diligência do banco ao conferir a autenticidade das informações cedidas pelo cliente. 3. A MM.
Juíza da indeferiu o pedido de arquivamento,  ressaltando que as reiteradas ações deste tipo
desestabilizam a confiabilidade das instituições que compõem o sistema financeiro nacional e que
o comportamento da vítima somente pode ser avaliado na fase da prolação da sentença, sendo
preconiza  o  artigo  59  do  Código  Penal.  4.  A obtenção  mediante  fraude  de  qualquer  tipo  de
empréstimo com destinação específica e vinculada  com recursos públicos ou não, concedidos
por instituições públicas ou privadas  configura, em tese, o crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86. 5. Nesse contexto, como já decidido por esta 2ª CCR, ainda que se possa sustentar que
a  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado  (higidez  do  Sistema  Financeiro  Nacional)  não  seja  muito
expressiva, em face exclusivamente do valor monetário do financiamento obtido, não se pode
considerar  como reduzidíssimo  o  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  do  agente  que,
mediante a utilização de documentos sabidamente falsos, obtém financiamento bancário com o
prévio e deliberado intuito de não adimplir as prestações avençadas. Ainda, a inexpressividade da
lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva aumentada, considerando-se a
totalidade do sistema. Isso porque a fraude perpetrada pelo agente, ainda que de pequena monta,
se considerado o potencial  econômico das instituições financeiras,  impacta a estabilização do
sistema como um todo (IPL Nº 00251/2013, unânime, 590ª Sessão, 16/12/2013). 6. Não se pode
olvidar que a prática de crimes dessa natureza tem se tornado cada vez mais comum. Logo, a
ausência de repressão penal em casos como o presente implica a vulneração do bem jurídico
tutelado pela norma em comento, já que a análise dos seus efeitos, numa perspectiva coletiva,
pode indicar grave lesão ao bem jurídico que norma objetiva proteger. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

057. Processo: TRF5-0014285-47.1997.4.05.8400-
ACR

Voto: 6858/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DO
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APELAÇÃO. REVISÃO
(CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 19 DA 2ª CCR.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado em 20/11/1997 para apurar a
possível ocorrência do crime do art. 168-A, § 1º, I, do Código Penal no valor de R$ 1.143.355,19,
ocorrida entre junho de 1993 e julho de 1997, referente ao crédito tributário n. 32.480.501-2, o
qual  teria  sido praticado pelos diretores-presidentes de empresa privada.  2.  O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos sob o fundamento de que, com a dívida
parcelada, nos termos do art. 9º, caput e § 1º, da Lei 10.684/2003 e o art. 68, caput e parágrafo
único, da Lei 11.941/2008, estaria suspensa a punibilidade e a prescrição. 4. Juiz Federal indeferiu
o arquivamento e  determinou  o sobrestamento  do feito.  5.  Procurador  da  República  oficiante
interpôs recurso de apelação ao TRF-5ª Região, pugnado pela reforma da sentença, aduzindo
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que:  (1)  o  Parquet  Federal  já  adotou  todas  as  providências  para  acompanhamento  do
parcelamento, não havendo necessidade nem utilidade em os autos ficarem no Ministério Público
Federal para realização de um acompanhamento que já foi integralmente providenciado; (2) o art.
28 do CPP só contempla a possibilidade do julgador concordar com o pedido de arquivamento ou
discordar do pleito e remeter os autos às instâncias superiores do Ministério Público, inexistindo
previsão previsão legal para uma providência intermediária, como a de arquivar para certos fins,
mas determinar um acompanhamento para outros. 6. TRF-5ª Região, deu parcial provimento à
apelação para o encaminhamento dos autos do inquérito policial à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão para a solução da divergência 7. A Lei nº 12.382/11 acrescentou o § 1º ao art. 83 da Lei
n° 9.430/1996, que estabelece: 'Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a
representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a
exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.' 8. Cumpre observar que o arquivamento,
nessa hipótese, não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18), que, no caso, é a notícia da eventual exclusão da pessoa
física ou jurídica do parcelamento. 9. O Enunciado nº 19 desta 2ª Câmara foi reformado na 89ª
Sessão de Coordenação, de 10/11/2014, passando a vigorar com a seguinte redação: 'Suspensa
a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do parcelamento do débito,  os autos de
investigação  correspondente  poderão  ser  arquivados  na  origem,  sendo  desarquivados  na
hipótese  do  §1º  do  art.  83  da  Lei  nº  9.430/1996,  acrescentado  pela  Lei  nº  12.382/11'.  10.
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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

058. Processo: DPF-TAB/AM-00002/2013-INQ Voto: 4432/2015 Origem: GABPRM2-RAMG - 
RAMON AMARAL MACHADO 
GONÇALVES

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  LAVAGEM  DE
DINHEIRO (LEI 9.613/98). ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE. 1. Conflito negativo de atribuições
suscitado por Procurador da República oficiante na PRM  Tabatinga/AM, em face de Procurador
da República oficiante na Procuradoria da República no Estado do Maranhão. 2. Inquérito policial
instaurado  no  âmbito  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  do  Maranhão  para  apurar
organização criminosa de tráfico internacional de drogas, que contava com a colaboração dos
investigados,  que  forneciam  suas  contas  bancárias  para  as  movimentações  financeiras  dos
valores  advindos da atuação criminosa  do grupo.  3.  O Procurador  da República oficiante  na
PR/MA, declinou de sua atribuição às Procuradorias da República nos Estados do Amazonas,
Pará e Bahia, considerando que nesses Estados se encontram domiciliados os investigados e as
agências de onde teriam sido feitas as respectivas movimentações bancárias. 4. Extraídas cópias
dos autos, instaurou-se o presente inquérito policial no âmbito da Procuradoria da República no
Município de Tabatinga/AM, para a apuração do crime de 'lavagem de dinheiro', atribuído a um
dos investigados, indiciado pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.613/98.
5.  Após  o  relatório  da  autoridade  policial,  o  Procurador  da  República  oficiante  na  PRM
Tabatinga/AM suscitou conflito negativo de atribuições, considerando a existência de conexão,
bem como a prevenção do Juízo da Seção Judiciária  do Maranhão. 6.  Autos remetidos à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do artigo 62, inciso VII, da Lei Complementar
75/93. 7. Como cediço, o crime de lavagem de dinheiro é classificado como crime derivado ou
acessório,  considerando  que  se  pressupõe  que  o  dinheiro,  bens  ou  valores  ocultados  ou
dissimulados sejam provenientes de algum crime ou contravenção já praticado. 8. Para que se
caracterize  o  crime  de  lavagem  de  capitais  não  se  exige  condenação  prévia  da  infração
antecedente, pois a simples existência de indícios da prática de qualquer infração penal anterior
autoriza a instauração de ação criminal para apurar a ocorrência do delito de lavagem de dinheiro.
9. Essa autonomia prevalece tanto no aspecto material, quanto processual. Neste sentido, há a
previsão  da  regra  da  separação  dos  feitos  no  item 57  da  exposição  dos  motivos  da  Lei  de
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Lavagem de Capitais. 10. Considerando o fato de que a eventual apuração conjunta dos crimes
pode  trazer  prejuízos  à  investigação,  a  separação  dos  processos  é  medida  que  se  impõe,
conforme faculta o art. 80 do Código de Processo Penal. 11. Nesse sentido é o entendimento do
Superior  Tribunal  de  Justiça   STJ:  CC  136.617/RS,  Terceira  Seção,  DJe  15/12/2014.  12.
Improcedência do conflito negativo de atribuições para declarar a atribuição do Procurador da
República suscitante para prosseguir na persecução penal.

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

059. Processo: JF-SAN-INQ-0012227-
30.2013.4.03.6181

Voto: 7311/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES.  REMESSA  DE  SEMENTES  DE  MACONHA  AO  EXTERIOR.  MPF:
DECLÍNIO.  DISCORDÃNCIA  DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP).  POSTAGEM  EM
SANTOS/SP. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. 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 40 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão, em
São Paulo, de correspondência contendo substância entorpecente postada em Santos/SP para
endereço localizado em território estrangeiro. 2. O Procurador da República oficiante opinou pelo
reconhecimento da incompetência de Santos/SP, considerando São Paulo/SP o local competente
para apreciar o feito. 3. O Juiz Federal entendeu que o fato se consumou na cidade de Santos/SP,
local do envio da droga. 4. Em situações análogas, o STJ firmou entendimento no sentido de que
o crime consuma-se com o ato de remeter a droga, com competência do Juízo do local em que
ocorre  a  postagem,  sendo  irrelevantes  o  local  da  apreensão  ou  a  chegada  da  droga  ao
destinatário  (e.g.:  CC  41.775/RS,  CC  107.229/SP,  CC  112.282/SP,  CC  126.577/SP,  CC
135.167/RJ, CC 138.395/RJ, 138.609/SP, CC 139.831/GO). 5. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal em Santos/SP 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.

060. Processo: 1.00.000.016527/2015-95 Voto: 7351/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  CONTRA A ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  (CP,  ARTS.  203).
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  33   2ª  CCR).  MALGRADO  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, A COMPETÊNCIA É FEDERAL. O ARTIGO
109-VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  NÃO  PREVÊ  RESSALVAS.
COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento
administrativo  instaurado  através  do  envio  de  relatórios  e  autos  lavrados  pelo  Ministério  do
Trabalho e Emprego, informando a suposta prática do crime de frustração de direito assegurado
por lei trabalhista (CP, art. 203), pelos representantes legais de empresa privada, que, além de
não conceder vale-transporte a seus funcionários, manipula o ponto eletrônico quanto à jornada
relativa aos domingos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições,
entendendo que o fato atingiu apenas interesses particulares dos lesados. 3. A competência para
julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal. Não cabe distinguir
onde a primeira parte do inciso VI do artigo 109 da atual Constituição não o faz. Necessidade de
revisão dos precedentes. 4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

061. Processo: 1.14.013.000073/2015-04 Voto: 7297/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DO  CRIME  DE
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  (CP,  ART.  168)  DE  CONTRIBUIÇÃO  SINDICAL.  REVISÃO  DE
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR.  TRIBUTO  FEDERAL,  DE
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. 
1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do crime de apropriação
indébita de contribuição sindical (CP, art. 168). 
2. O art. 589, II, "e", da CLT, estabelece que do produto da arrecadação sindical dos trabalhadores
10% (dez por cento) será destinado a "Conta Especial Emprego e Salário", conta essa vinculada
ao Ministério do Trabalho e Emprego e cujos recursos são, por sua vez, repassados ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador -  FAT, destinado ao custeio do Programa de Seguro-Desemprego, ao
pagamento  do  abono  salarial  e  ao  financiamento  de  programas  de  educação  profissional  e
tecnológica e de desenvolvimento econômico, nos exatos termos do artigo 10 da Lei nº 7.998/90. 
3. Assim, parcela dos valores que, em tese, foram indebitamente apropriados eram destinados à
União. Inquestionável, portanto, que a referida conduta lesionou os bens jurídicos albergados pelo
art.  109,  IV,  da  Constituição  da  República,  firmando  a  competência  da  Justiça  Federal  para
processar e julgar a eventual ação penal e, via de consequência, a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução criminal. 
4.  Não homologação do declínio  de atribuições e  designação de outro  membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal e remessa de cópias ao Ministério Público
do Trabalho para a adoção das providências cabíveis.

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

062. Processo: 1.17.000.000370/2015-89 Voto: 7325/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  CONTRA A ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  (CP,  ARTS.  203).
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  33  -  2ª  CCR).  MALGRADO  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, A COMPETÊNCIA É FEDERAL. O ARTIGO
109-VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  NÃO  PREVÊ  RESSALVAS.
COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  mediante  Ofício  encaminhado  pela  Polícia  Federal,
informando a suposta prática do crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP,
art.  203), por empresários donos de autoescolas, que tentavam impedir o movimento grevista,
querendo que os trabalhadores retornassem a suas atividades. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, entendendo que as
informações dos autos indicam uma desavença restrita a um pequeno grupo de pessoas e que
não há elementos indicativos de restrição do direito de greve dos trabalhadores. 
3.  A competência  para julgar  todos os crimes contra  a  organização do trabalho é da Justiça
Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do artigo 109 da atual Constituição
não o faz. Necessidade de revisão dos precedentes. 
4.  Não homologação do declínio  de atribuições e  designação de outro  membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.
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063. Processo: 1.17.000.003489/2014-22 Voto: 7241/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304)
PERANTE  O  CREA/ES.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO.  PRESENÇA  DE  ELEMENTOS  QUE
JUSTIFICAM A ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA APURAR O CRIME
PREVISTO NO ART. 304 DO CP. NÃO-HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Notícia de fato que versa sobre suposta emissão ilegal de Certidão de Acervo Técnico (CAT)
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo  CREA/ES, pois baseada
em documentos declarados falsos por sindicância realizada pela Prefeitura de Piúma/ES (CP, art.
304). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, entendendo que
como  os  documentos  supostamente  falsos  não  foram  emitidos  pelo  CREA/ES,  mas  apenas
serviram de base para a emissão do CAT pelo Conselho, eventual falsidade ideológica não atrai a
competência da Justiça Federal, uma vez que a lesão neste caso foi em face do destinatário do
documento, no caso o município. 3. O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CREA, tem natureza autárquica, cabendo à Justiça Federal apreciar e julgar as ações em que ele
for interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, com exceção, apenas, das de
falência, acidente do trabalho e sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (art. 109, I, da
Constituição  Federal).  4.  A  obtenção  de  Certidão  de  Acervo  Técnica   CAT  baseada  em
documentação falsa prejudica diretamente a credibilidade do Conselho Regional Engenharia e
Agronomia - CREA, tendo em vista que a empresa passa a ter o aval da autarquia federal para
exercer livremente as atividades de engenharia e agronomia, 5. Não homologação do declínio.

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.

064. Processo: 1.21.000.002086/2014-33 Voto: 7342/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE USO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO FALSO (CP,
ART.  304).  ENTIDADE DE ENSINO SUPERIOR PARTICULAR. 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 Notícia de Fato instaurada para apurar
o crime de  uso  de diploma de ensino  superior  supostamente  falso  (CP,  art.  304),  perante  o
Governo  do  Estado  do Mato  Grosso  do  Sul,  para  fins  de  comprovação de  habilitação  como
professora de Educação Artística (Artes). 2. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul/UFMS afirma desconhecer o carimbo com o registro efetuado no documento, e acredita tratar-
se  de  uma  montagem,  em  que  foram  inventadas,  inclusive,  as  assinaturas  das  autoridades
competentes.  3.  A Procuradora  da República oficiante  promoveu o declínio  de atribuições ao
Ministério Público Estadual por entender que a provável falsificação e seu posterior uso perante o
governo  estadual  não  causaram  prejuízo  à  União.  4.  Em  que  pese  se  tratar  de  instituição
particular de ensino superior,  verifica-se 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.  5.  Cuida-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. 6. Precedente do STF: HC nº 93.938/SP, 1ª Turma,
Rel.  Ministro Luiz Fux, DJe 23/11/2011. 7. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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065. Processo: 1.22.002.000003/2014-14 Voto: 7200/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO (CP, ART. 171) PRATICADO EM DETRIMENTO AO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32 DA 2ª CCR). PRESENÇA
DE INTERESSE FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática de crime de estelionato (CP, 171) por
servidores públicos municipais, que teriam recebido indevidamente remunerações provenientes
de verbas do Sistema Único de Saúde  SUS, referentes a plantões fictícios realizados na Unidade
de Pronto  Atendimento  São Benedito.  2.  Informação de que  o  Ministério  Público  Estadual  já
propôs ação civil pública de improbidade administrativa em face dos servidores investigados, bem
como requisitou a instauração de inquérito policial para apurar os fatos na seara criminal. 3. O
procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público
Estadual, por entender que a atribuição de investigar eventual desvio de verba pública oriunda do
Sistema Único de Saúde  SUS não compete ao Ministério Público Federal 4. Os recursos do SUS
se sujeitam à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo federal, bem como
do Tribunal de Contas da União, as verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde - inclusive
na modalidade de transferência "fundo a fundo" - ostentam interesse da União em sua aplicação e
destinação. Eventual desvio atrai a competência da Justiça Federal para conhecer da matéria, nos
termos do art. 109, IV, da Constituição Federal. Precedentes STJ: AgRg no CC 129.386/RJ, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 11/12/2013, DJe 19/12/2013; AgRg no
CC 122.555/RJ  Rel.  Ministro  Og  Fernandes,  Terceira  Seção,  julgado  em 14.8.2013).  5.  Não
homologação do declínio de atribuições e pela designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal e suscitar conflito positivo de atribuições perante o
Procurador Geral da República, caso o Ministério Público Estadual insista no prosseguimento das
investigações no âmbito estadual.

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.

066. Processo: 1.25.002.000991/2015-71 Voto: 7213/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  AGROTÓXICO  DE  ORIGEM  PARAGUAIA,  SEM  COMPROVAÇÃO  DE
IMPORTAÇÃO OU GUIA DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO (ART. 15 DA LEI Nº 7.802/89 C/C O
ART. 56 DA LEI 9605/98). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32  2ª CCR/MPF). INTERESSE
DIRETO  E  ESPECÍFICO  DA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada,  a  partir  de
Representação Fiscal Para Fins Penais, em razão da apreensão de 12kg de inseticida fhatal e
12kg de inseticida  sem identificação,  agrotóxicos de origem paraguaia,  sem comprovação de
importação ou guia de receituário agronômico (art.  15 da Lei nº 7.802/89 c/c o art.  56 da Lei
9605/98),  na  sede  de  empresa  privada.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o
declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  por  entender  que  a  eventual  prática
criminosa  não  atinge,  direta  e  especificamente,  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  3.  O
interesse federal está consubstanciado no fato de que a importação de agrotóxicos sem registro
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  MAPA atenta contra serviço da União e
contra os bens jurídicos (saúde e vida) que o referido registro visa proteger, tendo em vista que,
segundo determina a Lei 7.802/89, art. 3º, os agrotóxicos só poderão ser produzidos, exportados,
importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo
com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio
ambiente e da agricultura. 4. No caso, não está demonstrado como se deu a entrada do produto
no  Brasil,  sendo  necessário  aprofundar  a  apuração  da  origem  do  agrotóxico  para  se  poder
confirmar, cabalmente, a transnacionalidade na conduta. Precedente da 2ª CCR em caso análogo
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(Procedimento n° 1.25.002.000327/2015-21, Voto n° 5085/2015, Sessão n° 630, de 05/10/2015,
unânime)  5.  Não homologação do declínio  de  atribuições  e  designação de outro  membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

067. Processo: 1.30.001.005271/2014-61 Voto: 6730/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  CONTRA A ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  (CP,  ARTS.  203).
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  33  -  2ª  CCR).  MALGRADO  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, A COMPETÊNCIA É FEDERAL. O ARTIGO
109-VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  NÃO  PREVÊ  RESSALVAS.
COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1.  Notícia  de  fato  instaurada  mediante  representação  do  MPT,  informando  a  irregularidade
cometida  por  empresa  que  teria  obrigado  seus  empregados  a  se  constituírem como pessoa
jurídica (CP, art. 203). 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por não vislumbrar
qualquer interesse federal no feito. 
3.  A competência  para julgar  todos os crimes contra  a  organização do trabalho é da Justiça
Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do artigo 109 da atual Constituição
não o faz. Necessidade de revisão dos precedentes. 
4.  Não homologação do declínio  de atribuições e  designação de outro  membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

068. Processo: 1.34.002.000125/2015-71 Voto: 8412/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTS. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A; CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  INFORMAÇÕES  QUE  VIABILIZAM  A
MOVIMENTAÇÃO  INTERESTADUAL  OU  INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.
RESPONSABILIDADE DO IBAMA PELO CONTROLE E GERÊNCIA DO SISTEMA. INTERESSE
FEDERAL  EVIDENCIADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possíveis
crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº 9.605/98 e no art. 299 do Código
Penal, consistente na inserção de informações falsas em sistema oficial de controle de produtos e
subprodutos florestais (SISDOF). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
suas atribuições por entender que não há lesão direta a bens, serviços ou interesses da União. 3.
No caso ora analisado, a empresa investigada inseriu, em sistema oficial de controle de produtos
e subprodutos florestais (SISDOF), declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, incorrendo no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) ou nos crimes
previstos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº 9.605/98. 4. Conforme estabelece o art. 1º
da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela
Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento público federal que consiste em
licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos
florestais de origem nativa,  contendo as informações sobre a procedência  de tais  produtos e
subprodutos,  gerado  pelo  sistema  eletrônico  denominado  Sistema  DOF.  5.  O  Decreto  nº
5.975/2006 no art. 20, §§ 3º e 4º, dispõe expressamente sobre o interesse da União quanto às
informações constantes do sistema destinado a integrar nacionalmente os dados registrados nos
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documentos para transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, como é o caso
do  Sistema  DOF.  6.  As  informações  constantes  no  sistema  DOF viabilizam a  movimentação
interestadual ou internacional de produto florestal, por essa razão é o IBAMA o responsável pelo
controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse da União. 7. Não homologação do
declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  do  ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução.

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

069. Processo: 1.34.035.000062/2014-94 Voto: 7534/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FABRICAÇÃO DE AGROTÓXICO SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  MAPA (ART. 15 DA LEI Nº 7.802/89 C/C O
ART. 56 DA LEI 9605/98). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32  2ª CCR/MPF). INTERESSE
DIRETO  E  ESPECÍFICO  DA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime
previsto  no  art.  56  da  Lei  9.605/19981,  tendo  em  vista  que  fiscais  federais  agropecuários
constataram que determinada empresa produzia agrotóxico em descumprimento às exigências
estabelecidas na legislação pertinente. 2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que a eventual prática criminosa não
atinge, direta e especificamente, bens, serviços ou interesse da União. 3. O interesse federal está
consubstanciado  no  fato  de  que  a  produção  de  agrotóxicos  sem  registro  no  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento  MAPA atenta contra serviço da União e contra os bens
jurídicos  (saúde  e  vida)  que  o  referido  registro  visa  proteger,  tendo  em vista  que,  segundo
determina  a  Lei  7.802/89,  art.  3º,  os  agrotóxicos  só  poderão  ser  produzidos,  exportados,
importados, comercializados e utilizados, se previamente registrados em órgão federal, de acordo
com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da saúde, do meio
ambiente e da agricultura. 4. Os critérios de produção de agrotóxicos no país constituem uma
política pública federal, regida por um serviço público federal, que expressam o interesse da União
na matéria. 5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

070. Processo: 1.36.000.000740/2015-22 Voto: 7068/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: NOTICIA DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171).  REVISÃO  DE
DECLINIO (ENUNCIADO N.  32  2ª  CCR).  POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE
ESCLARECER OS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Notícia
de fato instaurada para apurar a prática do crime estelionato (CP, art. 171), pelos representantes
de  empresa  privada,  que  se  apresentam como conveniados  da  Caixa  Econômica  Federal  e
oferecem cotas contempladas de consórcio, afirmando serem alienadas pela Caixa Consórcios
CEF. 2. Consta dos autos boletos de pagamento com a marca identificadora da Caixa Econômica
Federal. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual por entender que a conduta criminosa não afetou bens, interesses ou serviços
da União. 3. Não resta claro dos elementos coligidos aos autos se a Caixa Econômica Federal
sofreu algum prejuízo com a atuação da empresa que afirma ser conveniada à empresa pública
federal, o que atrairia a atribuição do parquet federal para o caso. 4. Ao prestar serviço como se
fosse conveniada da empresa pública federal, os representados utilizaram indevidamente a marca
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identificadora de ente da Administração Pública Federal,  fato que configuraria,  em tese,  crime
contra a fé pública (CP, art. 296, §1º, III). 5. Necessária a realização de diligências junto à Caixa
Econômica  Federal  a  fim  de  esclarecer  se  os  atos  praticados  pela  empresa  representada
causaram  algum  prejuízo  à  aquela  empresa  pública.  6.  Não  homologação  do  declínio  de
atribuições  e  designação de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

071. Processo: JF/URA-INQ-0002425-
50.2015.4.01.3802

Voto: 7305/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (LEI 9.605/98, ART. 34). REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  PESCA  ILEGAL.  CRIME  FORMAL.
CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. NÃO APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possível prática do crime de
pesca proibida do crime de pesca proibida (art. 34 da Lei nº 9.605/98) por pessoas físicas que
pescaram  em  local  interditado  pelo  órgão  competente  em  período  proibido  (piracema),  na
confluência  do  Rio  Grande  com  o  Rio  São  Francisco,  em Planura/MG.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento por entender que aplicável ao caso o princípio da
insignificância,  já  que  não  foram  apreendidas  espécies  de  peixes.  3.  O  MM.  Juiz  Federal
discordou das razões expostas,  ao fundamento de que o crime previsto no art.  34,  da Lei  nº
9.605/1998  caracteriza-se  como  crime  formal,  de  perigo  abstrato,  não  exigindo,  portanto,  o
resultado  danoso  para  sua  configuração.  4.  O  crime  previsto  no  art.  34,  caput,  da  Lei  nº
9.605/1998 caracteriza-se como crime formal, de perigo abstrato, não exigindo o dano concreto ao
meio ambiente.  5.  De acordo com o art.  36 da Lei  9.605/98 o ato  de pescar  corresponde a
qualquer ato tendente a retirar, extrair,  coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos
grupos  dos  peixes,  crustáceos,  moluscos  e  vegetais  hidróbios,  suscetíveis  ou  não  de
aproveitamento econômico. Dessa forma, pode-se inferir que a posse de referidos espécimes não
se apresenta como relevante para a caracterização do crime ora em análise. 6. A jurisprudência
do STJ tem sido cautelosa na aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais,
levando  em  consideração  que  determinadas  agressões  têm  potencial  capacidade  de  afetar
ecossistemas inteiros, podendo gerar dano ambiental irrecuperável, bem como a destruição e até
a extinção de espécies da flora e da fauna, a merecer especial atenção do julgador. (REsp nº
1372370/RS,  5ª  Turma,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  DJe  04/09/2013)  7.  Considerando  que  os
investigados foram autuados em flagrante por policiais militares, no momento em que pescavam
em área proibida, utilizando-se de 02 (dois) caniços com molinetes, em local às margens do Rio
Grande, próximo ao Condomínio Vilage dos Buritis, não há que se falar na possibilidade jurídica
de se aplicar, no caso,  o princípio da insignificância.  8. Não homologação do arquivamento e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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: 1.17.002.000108/2015-14 Voto: 4623/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. LC N° 75/93, ART. 62,
IV.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento
Administrativo. Crime de falsidade documental (art. 296, § 1°, CP), consistente na utilização do
brasão da república de forma indevida em montagens fotográficas. 2. Promoção de arquivamento
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fundada na ausência de efetivo dano ou perigo à fé pública. Remessa dos autos à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, IV, da LC nº 75/93.
3. Nenhuma diligência foi realizada e não há demonstração inequívoca, segura e convincente da
ausência de justa causa para a persecução penal. 4. 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 requerer, de
forma segura, o arquivamento do processo. 5. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

073. Processo: 1.20.000.000781/2015-89 Voto: 7094/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (LEI 9.605/98, ART. 34 C/C ART. 36).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93,  ART.  62,  IV).  PESCA ILEGAL.  ATO TENDENTE.
CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato para apurar o crime tipificado
no art.  34,  caput e parágrafo único,  inciso II,  da Lei  n.  9.605/98,  praticado por particular que
conduziu turistas para pescar em local proibido, em desacordo com o Plano de Manejo do Parque
Nacional  do  Pantanal  Matogrossense  (criado  pelo  Decreto  Federal  n.  86.392/81,  constituindo
unidade de conservação de proteção integral, nos termos do art. 8º da Lei n. 9.985/2000, sob a
gestão da autarquia federal ICMBio  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).
2. Consta do Relatório de Fiscalização que servidores do ICMBio, em 02.04.2015, encontraram 03
(três)  embarcações transportando petrechos de pesca,  na zona de amortecimento do Parque
Nacional  do  Pantanal  Matogrossense,  local  proibido  à  pesca  comercial  e  esportiva.  3.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  por  entender  atípica  a  conduta,
tendo em vista a ausência de dano ao meio ambiente 4. A teor do art. 36 da Lei nº 9.605/98,
considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar
espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não
de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas
listas oficiais da fauna e da flora. 5. Nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto nº
6.514/2008,  entende-se  por  ato  tendente  à  pesca  aquele  em  que  o  infrator  esteja  munido,
equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela. 6. Dessa
forma, considerando que o investigado ingressou em unidade de conservação federal com todo o
material preparado para pesca, verifica-se que sua conduta se amolda, a princípio, ao conceito de
atos  tendentes  à  pesca,  previsto  no  art.  36  da  Lei  n.  9.605/98.  7.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

074. Processo: 1.24.001.000092/2015-15 Voto: 7535/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
ARQUIVAMENTO  COM BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  (LEI  75/93,
ARTIGO 62, INCISO IV). INAPLICABILIDADE DO MENCIONADO PRINCÍPIO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A),
supostamente praticado pela Associação dos Moradores do Bairro Três Irmãs, por ter deixado de
repassar as contribuições recolhidas de seus empregados referentes ao 13° salário do ano de
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2004. Totalizando um valor de R$ 2.187,24. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito, pela atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da
insignificância, conforme o entendimento da jurisprudência. 3. Os autos foram encaminhados a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62-IV
da Lei Complementar nº 75/93 4. Em se tratando de crime cometido 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.  5.  Não  homologação  do
arquivamento. Designação de outro Membro para prosseguir na persecução penal.

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

075. Processo: 1.25.000.001074/2015-23 Voto: 5625/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS ESTIMADOS EM VALOR ABAIXO DO PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  REITERAÇÃO DA
CONDUTA  DELITIVA.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do
crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados em R$ 2.353,68,00, valor
abaixo do previsto  no art.  20 da Lei  nº  10.522/2002.  2.  Informações acerca da reiteração na
prática do crime de descaminho. Fato que não se revela penalmente irrelevante. 3. Precedentes
do STJ e do STF. 4. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do MPF
para prosseguir na persecução penal.

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

076. Processo: 1.26.000.002990/2013-81 Voto: 8422/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR NOTÍCIA DE FATO. LC 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  Art.  337-A).  VALORES  NÃO  RECOLHIDOS
INFERIORES AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20, CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002 (R$
10.000,00).  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 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  a  possível  prática  do  crime  de  sonegação  de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) por parte dos representantes de empresas privadas,
conforme sentença proferida em ação trabalhista reconhecendo a ausência do recolhimento de
contribuições  previdenciárias  incidentes  sobre  verbas  salariais  recebidas  extra  folha  pelo
empregado,  tendo  o valor  devido  ao INSS alcançado o montante de R$ 3.813,29.  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
de suprimir contribuições previdenciárias, não se aplica o referido princípio. Precedentes do STF
(HC nº 98.021/SC e HC nº 100.938/SC, 1ª Turma; DJe: 13/08/2010). 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 do
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arquivamento,  nos termos do voto proferido pela Dr.ª  Raquel Elias Ferreira Dodge, vencido o
relator, José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo
Sá.

077. Processo: 1.27.002.000234/2015-22 Voto: 5338/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3°,
CP) PRATICADO EM DESFAVOR DO INSS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO APÓS
O  ÓBITO  DA  TITULAR.  PROCURADOR  CADASTRADO  POR  PERÍODO  DETERMINADO.
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTA  2ª  CCR/MPF,  NOS
TERMOS DO ART. 62, INCISO IV, DA LC Nº 75/93. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido do benefício, após o óbito da
titular, causando prejuízo original de R$ 13.257,72 (treze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e
setenta  e  dois  centavos).  2.  Representante  legal  cadastrado  junto  ao  INSS,  com procuração
vigente  no  período  de  02/08/2007  a  08/11/2008.  Instauração  de  Processo  Administrativo,
encaminhamento  de  ofício  de  Cobrança  e  editais  de  Defesa,  Recurso  e  Cobrança.  3.  O
investigado não se manifestou e não providenciou o ressarcimento do débito. 4. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, considerando ser árdua a delimitação da
autoria do delito e que a existência de procurador cadastrado não atribui a este a autoria dos
saques indevidos. 5. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do art. 62, inciso IV, da LC n.
75/93.  6.  Após receber  a  notitia  criminis  encaminhada pela  Advocacia-Geral  da  União   AGU,
nenhuma diligência foi realizada e não há demonstração inequívoca, segura e convincente da
ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  7.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

078. Processo: 1.33.000.000429/2013-23 Voto: 7434/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  VENDA A TERCEIRO  DE  VEÍCULO  ALIENADO  FIDUCIARIAMENTE  À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  CEF. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC
75/93, ART. 62, IV). CONDUTA NARRADA CARACTERIZA O CRIME PREVISTO NO ART. 171, §
2º,  I,  DO  CP.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar eventual prática
do crime previsto no art. 171, § 2º, I, do CP, tendo em vista que particular teria vendido a terceiro
veículo alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal  CEF. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento, por entender que não restou configurado o delito tipificado no
art. 171, § 2º, I, do CP, aduzindo que o comprador do veículo tinha conhecimento da existência do
financiamento  com  a  Caixa  e  seria  a  única  vítima.  Alegou,  ainda,  contrariedade  à  súmula
vinculante nº 25 do STF. 3. O bem objeto de alienação fiduciária pertence à esfera patrimonial do
credor fiduciário, e não àquele que, embora detenha a posse direta, utilizou-se de financiamento
para sua aquisição. Precedente do STJ. 4. Considerando que o bem pertencente à CEF não foi
localizado (mesmo após a realização de diligências), a conduta narrada caracteriza o crime de
disposição de coisa alheia como própria (CP, art. 171, § 2º, I) em detrimento da referida empresa
pública, sendo que o conhecimento do comprador do automóvel acerca da alienação fiduciária
não afasta a configuração do delito ora analisado. 5. A configuração do delito do artigo 171, § 2º, I,
do CP é incompatível com a alegação de contrariedade à Súmula Vinculante nº 25 do STF, uma
vez  que  o  seu  campo de  incidência  se  restringe  às  relações  jurídicas  de  cunho  meramente
patrimonial, não gerando repercussões sobre crimes. Enunciado que não pode ser interpretado de
modo a impedir a aplicação da norma penal incriminadora sobre o fato investigado. 6. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

079. Processo: 1.33.000.001633/2015-23 Voto: 7512/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  PENHORA SOBRE  PERCENTUAL DE  FATURAMENTO  DA EMPRESA
EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC
Nº 75/93,  ART.  62,  INC. IV).  POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.  CP,  ART.  168,  §  1º,  INC.  II.  HIPÓTESE  DE  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se de Notícia de Fato instaurada a
partir de comunicação oriunda do Juízo da 9ª Vara Federal de Florianópolis/SC, dando conta de
que, nos autos de execução fiscal, a empresa que figura como executada, intimada acerca da
penhora sobre percentual do faturamento, não se manifestou nem justificou o não recolhimento
dos valores devidos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,
ressaltando  que  a  possibilidade  de  prisão  do  depositário  infiel  foi  afastada  do  ordenamento
jurídico pela Súmula Vinculante nº 25. Consignou, ainda, que a tentativa de enquadramento da
conduta  no  crime  de  desobediência,  peculato  ou  apropriação  indébita  não  passa  de  mero
inconformismo com o referido enunciado. 3. Em que pese haver súmula do Supremo Tribunal
Federal reputando inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, tal orientação não se estende
à  esfera  criminal,  autônoma  da  cível,  inexistindo  óbice,  de  natureza  constitucional  ou
infraconstitucional,  à  tipificação  penal  da  conduta  ora  apreciada.  4.  A  previsão  em  lei  de
penalidade administrativa ou civil  para o caso de desobediência a ordem legal afasta o crime
previsto no art. 330 do CP. 5. No entanto, vislumbra-se a caracterização do crime de apropriação
indébita, que, inclusive, tem a pena aumentada quando o agente recebe a coisa na qualidade de
depositário  judicial  (CP,  art.168,  §1º,  II).  6.  Precedentes do TRF da 4ª  Região e  da 2ª  CCR
(Procedimento  MPF  nº  1.33.000.002414/2015-61,  unânime,  631ª  Sessão,  de  26/10/2015).  7.
Designação de outro  membro  do  MPF para  dar  prosseguimento  à  persecução pela  eventual
prática do crime de apropriação indébita.

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

080. Processo: 1.34.006.000364/2010-86 Voto: 7285/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A).  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
RECONHECIMENTO  DE  VÍNCULO  EMPREGATÍCIO  E  INCIDÊNCIA  DE  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  NÃO
CONSTATAÇÃO DEFINITIVA DO  CRÉDITO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO DO  ARQUIVAMENTO E
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de provocação da Justiça do Trabalho
da 2ª Região, indicando possível sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), em
razão da ausência  registro  do contrato  de trabalho  na CTPS.  2.  O Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento por falta de justa causa para ação penal, considerando que
não se tem a informação segura da existência de débitos previdenciários em desfavor da empresa
investigada.  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 de 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.  Não
homologação do arquivamento e 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 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/RDO/PA-00013/2014-INQ Voto: 6755/2015 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/REDENÇÃO

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de estelionato majorado (CP, art.  171,§3º).  Advogada estaria
realizando contratação fraudulenta de empréstimos consignados a benefícios previdenciários de
seus clientes, como forma de pagamento de seus honorários advocatícios. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF).  Declínio. Instado a se manifestar, o INSS informou que os
contratos de empréstimo consignado foram celebrados entre o segurado e a instituição financeira,
sem interferência do órgão. Caso em que o prejuízo se deu em detrimento da instituição bancária.
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.

082. Processo: DPF/RN-00046/2014-IP Voto: 7184/2015 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falsificação de documento particular (art. 298, CP). Notícia de
que  um  vigilante  teria  apresentado,  na  empresa  onde  trabalha,  um  certificado  falso  de
participação em curso de reciclagem de formação de vigilantes  requisito para que empresas da
espécie estejam regulares perante a Polícia Federal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª
CCR/MPF).  A falsidade do documento  foi  percebida  por  outro  funcionário  da empresa  que  o
recebeu antes de encaminhar para a Polícia Federal. Crime que não foi praticado em detrimento
de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. 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.

083. Processo: DPF-SE-0520/2014-INQ Voto: 7124/2015 Origem: GABPR11-JRSA - JOSE 
ROMULO SILVA ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime contra  a economia popular  (Lei  nº  1.521/51,  art.  2º,  inc.  IX),
mediante  o  exercício  da  atividade  denominada  'pirâmide  financeira'  ou  assemelhado,  com
mecanismos mais simples,  denominado 'esquema de Ponzi'.  Conforme denúncia,  determinada
pessoa jurídica arregimenta colaboradores com a promessa de retorno de investimento vultuoso.
Porém, após cobrar uma taxa de adesão, a empresa retorna ao colaborador somente uma parcela
do investido sem qualquer justificativa ou manifestação posterior, lesando quem de boa-fé entrou
no negócio. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Fraude que envolve a permuta
de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer produto ou
serviço seja entregue. Súmula n° 498 do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as
instâncias,  o  processo  e  o  julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular.  Ausência  de
atividade bancária a configurar crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 1º).
Precedente do STJ (CC 121146/MA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se
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assemelha aos precedentes da 2ª CCR, nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo
nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,
20/03/2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, José Osterno Campos de
Araújo, Sessão 611, 10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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: SRPF-AP-00283/2013-INQ Voto: 6913/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  ambiental  (arts.  34  §único,  inciso  III,  Lei  9.605/98).
Comercialização de 10 kg de peixe pirapitinga, espécie contemplada no rol de defeso, conforme
Portaria  n.  48/2007/IBAMA.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Realização  de
diligência com o intuito de se obter informação quanto à origem do pescado. Servidor do IBAMA
afirmou que o investigado não apresentou documento que comprovasse a origem do pescado
exposto à venda, ressaltando a impossibilidade de constatar se o pescado era oriundo de viveiro.
Oitiva  do  investigado  restou  infrutífera  por  conta  deste  possuir  paradeiro  desconhecido.
Inexistência de elementos indicativos da origem do pescado que apontem para rios federais, mar
territorial,  zona econômica exclusiva ou plataforma continental (Enunciado nº 301 da 2ª CCR).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

085. Processo: SRPF-AP-00284/2013-INQ Voto: 6914/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime ambiental (arts. 34 §único, inciso III, Lei 9.605/98). Apreensão de
1.000  kg  de  peixe  pirapitinga,  espécie  contemplada  no  rol  de  defeso,  conforme  Portaria  n.
48/2007/IBAMA. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Realização de diligências com o
intuito de se obter informação quanto à origem do pescado. O sócio proprietário da empresa
investigada afirmou que a espécie transportada não é pirapitinga, mas tambacú, conforme notas
fiscais; alegou que tal pescado foi adquirido de criatórios localizados no Estado do Mato Grosso,
trabalhando  somente  com  peixes  mestiçados.  O  IBAMA  informou  não  poder  afirmar
categoricamente a origem do pescado, tendo em vista que estes foram adquiridos de frigorífico.
Esclareceu,  ainda,  que  a  espécie  pirapitinga  tem  incidência  em  águas  de  bacias  interiores,
embora  possa  ser  criada  em  cativeiros.  Inexistência  de  elementos  indicativos  da  origem  do
pescado que apontem para rios federais, mar territorial, zona econômica exclusiva ou plataforma
continental (Enunciado nº 301 da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

086. Processo: 1.12.000.000251/2015-11 Voto: 7287/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171)
em razão de descontos indevidos realizados na conta de aposentado pelo regime geral. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Constata-se dos autos que a instituição bancária
não agiu  com a cautela  devida no momento da celebração do ajuste,  tendo em vista  que o
contrato foi assinado por pessoa diversa do beneficiário. Instituição bancária condenada a reparar
os danos sofridos pelo beneficiário. Caso excepcional em que o prejuízo foi suportado pelo próprio
banco.  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.

087. Processo: 1.12.000.000508/2014-45 Voto: 7122/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração da permanência no cargo de professor da Secretaria de Educação do
Estado do Amapá de pessoa já ré em Ação Penal, perante a Justiça Federal (Autos n. 0002439-
16.2009.4.01.3100 ou 2009.31.00.002471-6), pelo uso de documento falso para acessar o referido
cargo. Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2ª CCR). Inocorrência de causa de prevenção,
conexão  ou  continência  em relação  à  apuração  sobre  a  continuidade  do  exercício  do  cargo
público de professor estadual e sobre as eventuais repercussões penais ou cíveis dessa conduta,
uma vez que o uso se consumou e se exauriu com a apresentação dos documentos para a posse.
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.

088. Processo: 1.14.000.002725/2013-14 Voto: 7292/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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 atinentes a pessoas físicas e jurídicas envolvidas, em tese, em sonegação
fiscal  e furto de madeira (máfia  do carvão e de madeira).  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.

089. Processo: 1.14.003.000208/2015-42 Voto: 7029/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Apuração da ocorrência de crime ambiental (art. 60, Lei 9605/98), consistente na
provável  ausência  de  licença  para  a  implantação  da  atividade  agrícola  (plantio  de  feijão)  na
Fazenda Barra, interior do Município de São Desidério/BA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -
2ª  CCR/MPF).  Incidência do Enunciado nº 45 deste Colegiado: A persecução penal do crime
previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98 é da atribuição do Ministério Público Federal  apenas
quando  o  ilícito  ocorrer  em  área  pertencente  ou  protegida  pela  União.  (21ª  Sessão  de
Coordenação, de 11.04.2011). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Carência  de
elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Parquet Federal para prosseguir na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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: 1.14.004.000249/2015-29 Voto: 7188/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relato vago e genérico de que determinada empresa estaria
sonegando  impostos  e  vendendo  produtos  vencidos  em  ambiente  sem  correta  higienização.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de elementos mínimos
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: 1.14.009.000011/2015-53 Voto: 7212/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação genérica narrando o desmatamento de madeira com o objetivo de
viabilizar  a  queima  em fornos  de  cerâmicas  regionais  e  construção  de  cercas  e  currais  em
propriedades rurais,  bem como a ocorrência de corrupção passiva (CP, art.  317) por agentes
federais e estaduais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Solicitação de
informações ao Ministério  Público do Trabalho,  a respeito  de eventual  ocorrência  de trabalho
escavo na região; requisição de informações aos órgãos de fiscalização ambiental  estadual e
federal (INEMA e IBAMA); solicitação de informações ao Ministério Público do Estado da Bahia.
Em resposta, os órgãos não ofereceram elementos úteis para delimitar ou esclarecer os eventos,
nem apontaram indícios de que tenha havido a prática de corrupção por parte de agentes públicos
federais. Inexistência de elementos mínimos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. 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.

092. Processo: 1.15.000.001702/2015-17 Voto: 7045/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Por  ocasião  da
celebração de um contrato de locação de veículos, o locador apresentou à empresa de locação
uma Carteira  Nacional  de  Habilitação  falsa.  Enquanto  estava  de posse  do  veículo  o  locador
cometeu  uma  infração  de  trânsito.  Ao  receber  a  notificação  da  infração  de  trânsito,  a

41



administradora da empresa apresentou sua defesa e entre os documentos constava a Carteira
Nacional de Habilitação entregue pelo locador responsável.  Tal  documento foi apontado como
falso pela Polícia Rodoviária Federal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). A CNH
falsificada foi apresentada entre particulares. Não foi possível constatar dolo de usar documento
falso na conduta da administradora da empresa, cuja única intenção, a princípio, era transferir a
responsabilização pela infração de trânsito ao locador que estava de posse do veículo no dia da
ocorrência. 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.

093. Processo: 1.15.000.002002/2015-40 Voto: 7116/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  apologia  de  fato  criminoso,  ocorrida  publicamente  (CP,  Art.  287).
Representação noticiando que o videoclipe da música intitulada Boa Noite Cinderela, postado no
site  Youtube,  faria  alusão  a  estupro  de  vulnerável  no  trecho  da  canção  que  diz:  Boa  noite,
Cinderela. Eu já tô indo para cima dela. Quando ela acordar, imagina a festa. Recebimento da
promoção de arquivamento como declínio de atribuições (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  nas  hipóteses  previstas  no  art.  109  da
Constituição.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

094. Processo: 1.17.000.001210/2015-57 Voto: 7031/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de ameaça (CP, art. 147) e de tentativa de lesão corporal (art.
129,  CP),  ocorridos,  segundo  a  declarante,  Juíza  do  Trabalho,  em  função  de  suposto
desentendimento  em  estacionamento  de  estabelecimento  particular.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Ameaça entre particulares. Fatos que não guardam relação com
a função pública exercida pela magistrada. Inexistência de indícios de lesão a bem, serviço ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

095. Processo: 1.18.000.001236/2015-68 Voto: 7121/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (art. 171, CP) ocorrido entre particulares. Tentativa
de golpe referente à aposentadoria privada, em que se faz crer à possível vítima ser ela credora
de benefício previdenciário privado supostamente reconhecido em ação coletiva, a fim de obter
valores  indevidos  a  falso  título  de  custas  e  honorários.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
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(Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. Carência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

096. Processo: 1.20.000.000038/2014-48 Voto: 7133/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (art. 147, CP). O representante sente-se coagido em
função  de  desentendimentos  com  o  proprietário  da  fazenda  vizinha,  por  alterar  os  marcos
divisórios entre as propriedades. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Ameaça
entre particulares. Inexistência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de
suas entidades. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

097. Processo: 1.22.000.003048/2015-41 Voto: 7032/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de apologia ao crime (art. 287, CP), realizada por meio da rede
mundial de computadores (internet). O representante manifesta-se contra ... página do facebook
em que aparecem diversos vídeos de tortura a pessoas (Vídeos de bandidos se dando mal).
Dentre as postagens de fotos, vídeos e comentários considerados como crimes de tortura pelo
representante, ele menciona um vídeo em que, supostamente, um policial militar raspa com uma
faca a pele de um jovem que possui uma tatuagem de palhaço. Consta dos autos que este fato,
especificamente, já é objeto de investigação das autoridades competentes do Estado do Ceará.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Em que pese a possível gravidade dos fatos da postagem
em questão,  o crime de apologia  não está  entre aqueles previstos em tratado ou convenção
internacional de que o Brasil seja signatário. Fato narrado que não se enquadra em qualquer das
hipóteses previstas no art. 109 da Constituição. Ausência de elementos capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

098. Processo: 1.22.003.000542/2015-24 Voto: 7125/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime de  injúria  qualificada  (art.  140,  §  3°,  CP),  praticado  na rede
mundial de computadores. O representante sentiu-se discriminado e desqualificado em razão de
sua origem, diante dos comentários feitos em texto publicado no blog do autor da ofensa. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Eventual conduta criminosa praticada contra pessoa
determinada,  envolvendo particular.  Não constatação de conduta discriminatória  dirigida a  um
determinado grupo ou coletividade. 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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

099. Processo: 1.22.009.000238/2015-27 Voto: 7182/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de irregularidades na concessão do seguro DPVAT a particular. A vítima
que  sofreu  acidente  de  trânsito  requereu  administrativamente  a  uma  das  seguradoras
pertencentes ao consórcio do seguro DPVAT e recebeu o valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos
e setenta  e cinco reais).  Inconformado,  postulou pelo  recebimento da diferença entre  o  valor
recebido e o teto da indenização previsto na lei, qual seja $13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Prejuízo suportado pelas
sociedades  seguradoras  conveniadas  responsáveis  pelo  pagamento  e  pelos  segurados.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.00.000.001560/2013-59, Voto n° 5113/2014, Sessão n° 601
de 25/07/2014) e do STJ (CC 39.801/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Sessão, DJ
1/2/2005;  e  CC  47.745/PB,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  Terceira  Sessão,  DJ  30/3/2005).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

100. Processo: 1.23.000.000922/2015-51 Voto: 6313/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

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

101. Processo: 1.23.001.000265/2006-41 Voto: 7089/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Inquérito Civil Público. Notícia de homicídios (CP, art. 121) praticados em propriedade particular,
por  conta de ocupação pelo  Movimento dos Sem Terra,  cuja  autoria  está  sendo atribuída ao
proprietário do imóvel. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

102. Processo: 1.23.001.000472/2015-97 Voto: 7389/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Inserção de informação
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falsa  no  SISFLORA/PA.  Revisão  de  declínio  de  atribuição  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).
Prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos
Florestais   SISFLORA,  operacionalizado  por  órgão  estadual.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

103. Processo: 1.23.002.000249/2015-30 Voto: 6973/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Uso  de  fogo  em  55,74  hectares  de  área  de  pastagem,  no  Município  de
Oriximiná/PA. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). A Lei nº 9.605/98, em seu art. 41,
tipifica a conduta de provocar incêndio em mata ou floresta. A conduta dos investigados atingiu
áreas de pastagens e benfeitorias ou acessões humanas, expondo a perigo a vida, a integridade
física e o patrimônio de vizinhos. Possível prática do crime de incêndio (CP, art. 250), que protege
a incolumidade pública e não o meio ambiente. 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.

104. Processo: 1.23.005.000310/2015-19 Voto: 6314/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (art. 40, Lei 9.605/98). Destruição de floresta nativa da
região amazônica, sem a licença do órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado
32  da  2ª  CCR).  Infração  ocorrida  dentro  de  Unidade  de  Conservação  Estadual,  conforme
autuação  do  IBAMA.  Não  há  elementos  que  comprovem que  a  destruição  ocorreu  em área
federal, indígena ou de interesse direto da União. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

105. Processo: 1.23.006.000313/2015-42 Voto: 7631/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (art. 69-A da Lei 9.605/98). Apresentação, em processo
administrativo de licenciamento da SEMMA, de estudo e relatório ambiental parcialmente falso ou
enganoso. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). As informações falsas foram prestadas
em processo de licenciamento ambiental  municipal,  a  cargo da Secretaria  Municipal  de Meio
Ambiente do Município de Dom Eliseu/PA, sem que haja notícia nos autos que a Fazenda Planalto
encontra-se em área protegida pela União, tampouco em território desta. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

106. Processo: 1.24.000.001793/2015-81 Voto: 7109/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Supostas irregularidades na área de saúde do município de João
Pessoa/PB e do Estado da Paraíba, como problemas no fornecimento de gases hospitalares, um
suposto  desvio  de  finalidade  ao  eleger  pagamentos  a  efetuar,  mudanças  envolvendo  o
atendimento à saúde da mulher, necessidade de fiscalização no GEMAF  Gerência de Material e
Assistência Farmacêutica, o cancelamento de cirurgias devido à falta de material e a ocupação de
cargos estratégicos por familiares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
O representante ataca, de forma genérica, a administração pública, especialmente na área de
saúde,  uma  vez  que  cita  diversos  problemas  na  gestão  pública  do  estado.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

107. Processo: 1.25.000.002931/2015-11 Voto: 7420/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Prática  de  incitação  e  apologia  ao  crime  (CP,  arts.  286  e  287)  através  da
divulgação na internet de manifestações de incitação à violência contra membros do Movimento
de Trabalhadores sem Terra (MST). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 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 nº 50). Além disso,
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.

108. Processo: 1.25.006.000476/2015-51 Voto: 7300/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (art.  171,  CP),  ocorrido  entre  particulares.  A
noticiante relata que recebeu uma ligação telefônica de um suposto servidor do 'Juizado Especial
Federal do setor da Procuradoria Pública Federal', informando que sua mãe, aposentada, teria o
direito  de  receber  um valor  monetário  referente  ao  ano  de  1990,  época  do  Governo  Collor.
Suspeita de golpe contra aposentados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. Carência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

109. Processo: 1.25.011.000038/2015-13 Voto: 7047/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) praticado pelo tabelionato
situado  em São Pedro  do  Paraná/PR,  ao  forjar  procuração  inidônea  lavrada  via  instrumento
público.  Conforme a denúncia, tal  documento seria utilizado por organização criminosa com o
intuito de transferir  fraudulentamente a propriedade de imóveis para quem não é titular de tal
direito, inclusive com a realização das concernentes anotações na matrícula do bem. Revisão de
declínio (Enunciado n° 32). Inexistência de prejuízo à União. Lesão apenas à fé pública do Estado
do Paraná. Reconhecimento, na espécie, da competência do Poder Judiciário local,  pois que,
inocorrente  qualquer  das situações a que se refere o inc.  IV.  do art.  109 da Constituição da
República. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

110. Processo: 1.26.000.002380/2015-40 Voto: 7118/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (art. 147, CP). O representante sente-se coagido em
função de desentendimentos com uma pessoa que aluga uma garagem em seu condomínio,
mesmo não sendo morador,  para transformá-la em lava-jato.  Informa que já precisou trocar a
fechadura de sua casa por duas vezes. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF).
Ameaça entre particulares. Inexistência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União
ou de suas entidades.  Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

111. Processo: 1.26.000.002673/2015-27 Voto: 6888/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Notícia da suposta prática de crime de homicídio (CP, art. 121,
§3º), sem indicação de autor, por empresa de telefonia e televisão, que teria concorrido para o
falecimento  de  um  menor.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

112. Processo: 1.29.000.003966/2014-39 Voto: 4624/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA E PROMOTOR DE JUSTIÇA EM SUA FUNÇÃO ELEITORAL. INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL PARA APURAÇÃO DE CRIME ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS

47



72 E 79 DA LC Nº 75/93. INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA DOS PROMOTORES ELEITORAIS
PARA  UMA  ATUAÇÃO  AMPLA  E  RELEVANTE  NO  PRIMEIRO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DO PROMOTOR ELEITORAL. 1. Conflito negativo de atribuições entre Procurador
da  República  e  Promotor  de  Justiça  em  sua  função  eleitoral,  a  respeito  da  atribuição  para
requisitar a instauração de Inquérito Policial sobre crime eleitoral.  2. Remessa dos autos à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, VII, da
LC nº 75/93. 3. Aplicação dos artigos 72 e 79 da LC nº 75/93. Composição mista. O Promotor
Eleitoral é o Membro do Ministério Público local que oficia junto ao Juízo Eleitoral de cada Zona,
escolhido  pelo  Procurador  Regional  Eleitoral.  4.  Independência  e  autonomia  dos  Promotores
Eleitorais para uma atuação ampla e relevante no primeiro grau de jurisdição. 5. Atribuição do
Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,  na função de Promotor Eleitoral,  para
adotar as providências que entender cabíveis quanto à instauração de Inquérito Policial sobre
crime eleitoral.

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

113. Processo: 1.29.002.000148/2015-45 Voto: 7042/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (art. 171, § 3º, CP), em razão da
utilização de documentação falsa para receber indevidamente o benefício de pensão por morte no
lugar  da  titular,  nas  competências  de  07/2013  e  02/2014.  1)  Revisão  de  declínio  parcial  de
atribuição (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).  O recebimento indevido referente à competência de
07/2013  foi  efetivado  no  Banco  Postal  de  Santa  Isabel  da  cidade  de  Viamão/RS,  área  de
atribuição da Procuradoria da República no Município de Porto Alegre. Incidência do Enunciado n.
25: Não se sujeita à revisão da 2ª Câmara o declínio de atribuição de um órgão para outro no
âmbito do próprio Ministério Público Federal (Sessão 464ª, de 15.04.2009). 2) Revisão de declínio
de atribuição (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). No tocante à competência de 02/2014, a beneficiária
foi direcionada a buscar o ressarcimento diretamente no Banco do Brasil, Sociedade de Economia
Mista. Ausência de prejuízo ao erário, haja vista que o valor foi restituído pela instituição bancária.
Incidência da Súmula 42/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 qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

114. Processo: 1.29.004.000958/2015-81 Voto: 7049/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (art. 56, Lei 9.605/98), caracterizado por ter em depósito
produtos nocivos ao meio ambiente e em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou
nos regulamentos. Foram apreendidos, em operação realizada pelo IBAMA, 7 pacotes vazios do
produto  inseticida  IMIDACLOPRID  70  WP e  2  envelopes  vazios  do  produtos  KITINEX,  cujo
princípio ativo é um inseticida fisiológico, todos sem registro no órgão competente. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência de indícios de que o investigado
tenha introduzido em território nacional produtos de origem estrangeira. Inexistência de lesão a
bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

115. Processo: 1.29.004.000998/2014-42 Voto: 7072/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (art. 38, 48 E 50-A da Lei 9.605/98). Área desmatada
por meio de tratores esteiras com uso de correntões à beira de estrada recém-aberta. Revisão de
declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Perícia constatou que a área desmatada encontra-se distante
das áreas pertencentes à União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

116. Processo: 1.29.020.000056/2014-66 Voto: 7244/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de: 1) Falsificação de documento público (art. 297, § 4°, CP) e
de 2) Apropriação indébita (art. 168, CP). Proprietário de comércio varejista registrou ocorrência
policial alegando que havia contratado verbalmente uma pessoa para vender seus produtos de
porta  em  porta,  e  que  este,  valendo-se  da  qualidade  de  vendedor  teria  se  apropriado  das
mercadorias. 1) Em relação à omissão de registro de vigência de contrato de trabalho em Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS), o que em tese, configuraria o crime previsto no art. 297,
§ 4°, CP, requisitou-se a instauração de inquérito policial para aprofundar as investigações sobre a
situação fática ocorrida, tendo em vista o teor do Enunciado n° 27 da 2ª CCR; 2) Apropriação
indébita  (art.  168,  CP).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Patrimônio  de
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

117. Processo: 1.30.001.004581/2015-49 Voto: 6901/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação particular informado a prática, em tese, do delito de tortura, uma
vez que confissões e declarações vêm sendo obtidas,  supostamente,  por meio de sofrimento
mental. Alega o representante ser vítima de facção criminosa, que vem retirando a sua liberdade
profissional e sexual, além de disseminar fatos que seriam inverídicos sobre sua vida. Crime de
tortura  (Lei  nº  9.455/1997).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação de declínio ao Ministério Público Estadual.

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

118. Processo: 1.30.009.000231/2015-33 Voto: 7102/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Relato de venda irregular de bebida alcoolica para menores de
idade,  perturbação  da  ordem  pública,  tráfico  de  drogas,  aliciamento  de  menores  para  a
prostituição,  atos  de  vandalismo,  e  corrupção  de  policiais  militares  em  posto  de  gasolina
localizado no centro do município de São Pedro da Aldeia. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

119. Processo: 1.30.017.001002/2015-37 Voto: 7391/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  associação  criminosa  (CP,  art.  288),  consubstanciada  na
ocorrência de uma reunião de pessoas ligadas a um grupo de extermínio que seria realizada no
bairro Metropolitano, na cidade de Nova Iguaçu/RJ. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR/MPF). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

120. Processo: 1.31.000.001081/2015-28 Voto: 6568/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

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

121. Processo: 1.32.000.000475/2015-21 Voto: 7623/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual (CP,
art. 231-A). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado
nº 32). Não verificação de internacionalidade da conduta. O caso já é objeto de apuração na
esfera  estadual,  a  partir  de  investigação  instaurada  pela  Polícia  Civil  na  Delegacia  de
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Rorainópolis/RR. 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.

122. Processo: 1.33.000.000808/2015-85 Voto: 7236/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  conduta  contrária  a  ordem  tributária,  consistente  na
sonegação de Imposto Sobre Serviços (ISS)  pelos administradores da Empresa Brasileira  de
Correios e Telégrafos  EBCT. Falta de recolhimento de ISS sobre os serviços prestados pelas
empresas franqueadas, agenciadoras dos serviços da EBCT. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). A EBCT alega gozar da imunidade tributária na qualidade de empresa
pública responsável pela execução do serviço postal, mediante delegação da União. Não está
legalmente obrigada a substituir o polo passivo da obrigação tributária em relação às agências
franqueadas. O ISS é um tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

123. Processo: 1.34.001.001649/2015-99 Voto: 7036/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia genérica relatando a existência de três locais na cidade de São Paulo
em que funcionariam cassinos clandestinos, que exploram jogos de azar, com máquinas caça-
níqueis, onde teriam acontecido homicídios e tentativas de assassinato, em razão de dívidas de
jogo. Indicou-se, ainda que haveria drogas em tais locais. O estabelecimento e a exploração de
jogos de azar, por meio de máquinas caça-níqueis  suposta contravenção penal (art. 50, Decreto-
lei n. 3.688/41), foi a conduta narrada de forma mais detalhada e especificadora (descrição de
endereços, localização, quantidade de máquinas, etc). Quanto a uma possível prática do crime de
contrabando  (art.  334   A,  CP),  não  há  menção  de  que  as  máquinas  caça-níqueis  seriam
contrabandeadas ou sequer importadas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF).
Incidência do Enunciado nº 37, desta 2ª CCR: Não é atribuição do Ministério Público Federal a
persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. (Ref.: Art. 109, IV da CF e da Súmula 38 do STJ). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

124. Processo: 1.34.001.003926/2014-17 Voto: 7039/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (art. 4, Lei nº 1.521/51). Informações
do  Relatório  de  Inteligência  Financeira  (RIF)  indicam  suposta  prática  de  usura  pecuniária
cometida por particulares (agiotagem), que movimentaram o montante de R$ 3.268.053,05 (três
milhões, duzentos e sessenta e oito mil, cinquenta e três reais e cinco centavos), no período de
01/07/2010 a 01/01/2012. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Incidência da
súmula  nº  498  do  Supremo Tribunal  Federal  Compete  a  justiça  dos  estados,  em ambas  as
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instâncias,  o  processo  e  o  julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

125. Processo: 1.34.001.004156/2015-19 Voto: 7035/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de apologia ao crime (art. 287, CP), realizada por meio da rede
mundial  de  computadores  (internet).  O  Provedor  UNIVERSO ONLINE S.A.  (UOL)  comunicou
formalmente à PR/SP, que determinado usuário teria postado, em sala de bato papo, mensagens
de  apologia  ao  crime  de  estupro  de  vulnerável  (art.  217   A,  CP),  além  de  mencionar  que
efetivamente praticou o crime, entretanto, no momento não há provas a respeito da ocorrência do
ato. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Em que pese a possível gravidade dos fatos, o crime
de apologia não está entre aqueles previstos em tratado ou convenção internacional de que o
Brasil seja signatário. Fato narrado que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no
art. 109 da Constituição. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

126. Processo: 1.34.001.005534/2015-73 Voto: 7126/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de manutenção de estabelecimento em que ocorre exploração
sexual (art. 229, CP), bem como a ocorrência de algum crime sexual contra vulnerável (arts. 217
A a  218  -  B,  CP).  Denúncia  anônima.  Representante  informa  a  existência  de  uma  casa  de
prostituição no bairro residencial onde mora, e que já viu pessoas, possivelmente, menores de
idade circulando por lá. Informa ainda que confirmou a realização da atividade no local indicado
por meio de páginas existentes na rede mundial de computadores (internet) Revisão de declínio
(Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

127. Processo: 1.34.001.007505/2015-46 Voto: 7522/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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  atinentes  a  sociedade  empresária.  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. Relato de crime de licitação envolvendo recursos
municipais. 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
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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.

128. Processo: 1.34.002.000233/2015-43 Voto: 7393/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) em razão de descontos indevidos
realizados  na  conta  de  beneficiário.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).
Constatou-se  o  ajuizamento  de  ação  declaratória  de  inexistência  de  relação  jurídica  c/c
responsabilidade civil em face das instituições bancárias concedentes do empréstimo e do INSS.
Em sede de contestação, a autarquia previdenciária aduziu sua ilegitimidade passiva para a ação.
Ação julgada improcedente, tendo em vista que o beneficiário não devolveu o valor depositado em
sua conta  e  beneficiou-se  do  valor  do  empréstimo.  Caso  excepcional  em que o  prejuízo  foi
suportado pelo particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

129. Processo: 1.34.008.000456/2015-51 Voto: 7123/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Noticia da suposta prática do crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51,
art.  2º, inc. IX), mediante o exercício da atividade denominada pirâmide financeira. A empresa
comercializa  cestas  básicas,  com  remuneração  progressiva  de  acordo  com  novos  clientes
captados pelos antigos, com formação de 'níveis' de rede. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -
2ª CCR/MPF). Fraude que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas
para o esquema. Súmula n° 498 do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias,
o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Ausência de atividade bancária
a configurar crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 1º). Precedente do STJ
(CC 121146/MA,  TERCEIRA SEÇÃO,  DJe  25/06/2012).  Situação  que  não  se  assemelha  aos
precedentes  da  2ª  CCR,  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  MPF  (Processo  nº
1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,
20/03/2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, José Osterno Campos de
Araújo, Sessão 611, 10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

130. Processo: 1.34.022.000123/2015-43 Voto: 7282/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

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

Ementa: Notícia de fato. 1) Ré acusada de promover a discriminação na admissão para emprego alegou,
em sede de contestação e de embargos declaratórios, que o Ministério Público da União também
promoveria a discriminação ao exigir de seus candidatos requisitos não previstos na Constituição
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Federal.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  As  afirmações e manifestações
guardam estrita relação com a matéria objeto da discussão judicial, utilizadas apenas como forma
de embasar e formular o processo de convencimento. Ausência de justa causa. Homologação de
arquivamento. 2) Prática de discriminação na admissão para trabalho ou emprego, em razão da
idade (art. 100, II, da Lei n.° 10.741/03), por empresa privada. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  33,  2ª  CCR).  Fato  supostamente  ocorrido  entre  particulares.  Inexistência  de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

131. Processo: 1.35.000.000734/2015-11 Voto: 7783/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto desvio de verbas de subvenções estaduais destinadas à Comunidade
Quilombola do povoado Pontal dos Crioulos (Comunidade Lagoa dos Campinhos), localizada no
Município de Ampara do São Francisco/SE. Representação genérica que noticia irregularidades
referentes  ao  efetivo  recebimento  das  subvenções,  o  correto  funcionamento  da  instituição
beneficiada, a compatibilidade entre o volume de recursos recebidos e a sua estrutura, o desvio
de finalidade na destinação dos recursos, dentre outras questões. Revisão de declínio (Enunciado
n° 32, 2ªCCR). Verbas estaduais, previstas na Lei Estadual n° 5.210/2003. Ressalva-se que não
há  indícios,  nos  autos,  do  envolvimento  de  verbas  federais.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

132. Processo: 1.13.001.000187/2015-12 Voto: 6899/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Estudante teria sido raptada quando saía de uma danceteria. Suspeita de tráfico
de pessoas. As investigações resultaram na prisão de um rapaz que, ao ser interrogado, informou
ter sido contrato para embriagar a vítima e entregá-la a dois homens desconhecidos. O suposto
contratante chegou a ser preso, mas uma equipe de policiais militares de Tabatinga, destacados
para auxiliar nas buscas, retirou o custodiado e não regressou com o preso, sob a alegação de
que o acusado teria se atirado no rio, a fim de empreender fuga. Revisão de declínio (Enunciado
32 da 2ª CCR).  O Procurador da República oficiante informou ter entrado em contato com o
Promotor de Justiça de São Paulo de Olivença, ocasião em que foi informado que o fato está
sendo apurado e que não descarta a possibilidade de que a jovem tenha sido vítima do tráfico de
pessoas, mas que até o momento só existem rumores a este respeito. Afirmou, ainda, que caso
sejam levantados indícios neste sentido a investigação será declinada para a Justiça Federal. Até
o  presente  momento,  não  há  elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

133. Processo: DPF/AGA/TO-00016/2014-INQ Voto: 7103/2015 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Prática do crime de roubo (CP, art. 157) à agência dos Correios  EBCT. Revisão
de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Impossibilidade  de  identificação  dos
criminosos  com  base  na  filmagem.  A  motocicleta  utilizada  pelos  criminosos  na  fuga  e
posteriormente abandonada por eles havia sido furtada em Araguaína/TO. 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.

134. Processo: DPF/MOS-00831/2013-IP Voto: 7348/2015 Origem: SJUR/PRM-RN - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PAU DOS 
FERROS

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 (15/06/2003). Revisão do arquivamento (LC 75/93, artigo 62,
inciso IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima cominada em abstrato para o
delito de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Decurso de 12 (doze) anos da data do
último saque irregular, ocorrido em 07/11/2003. 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.

135. Processo: JF/ROO-0004602-05.2015.4.01.3602-
INQ

Voto: 7335/2015 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  contrabando  (CP,  art.  334-A).  Apreensão  de
espingarda de pressão supostamente importada do Paraguai. Revisão de arquivamento (LC n.
75/93, art. 62-IV). Diligências. Laudo pericial atestou que: a) a arma não apresenta marcações de
identificação do fabricante ou do país de origem; b) pelo calibre da arma de pressão, esta se
caracteriza  por  ser  um armamento  de  uso  permitido,  isento  de  registro  e,  quando  objeto  de
importação, sujeito a norma da fiscalização alfandegária. As investigações demonstraram que o
investigado  comprou  a  carabina  de  pressão  no  município  de  Rondonópolis.  Ausentes  a
materialidade e autoria do crime de contrabando ou descaminho, já que não se comprovou que a
referida arma de brinquedo foi importada. Homologação do arquivamento.

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

136. Processo: SPF/BA-00639/2013-INQ Voto: 7443/2015 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto recebimento irregular de seguro desemprego na vigência da relação de
emprego (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Polícia Federal
requisitou ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informações acerca do recebimento das
verbas atinentes ao FGTS por parte do investigado. Consta da documentação que os saques só
ocorreram a partir de outubro de 2010, fato que torna as retiradas lícitas, uma vez que o vínculo
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trabalhista se encerrou em setembro de 2010. De acordo com a documentação apresentada não
se  verifica  qualquer  saque  indevido.  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.

137. Processo: SPF/BA-00825/2013-INQ Voto: 7484/2015 Origem: GABPRM003-SCNJ - 
SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de falsificação de documento público (CP, art. 297).
Empresa produtora de feijão teria adulterado certificado de classificação emitido pela Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrícola  EBDA. Emissão de dois certificados de classificação para o
mesmo número de lote (n.º 25). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Oitiva dos
envolvidos para esclarecimentos. O sócio-administrador da empresa informou que a emissão de
um certificado custa R$ 100,00 (cem reais) por lote de 100 (cem) toneladas, de modo que não
haveria razão para praticar qualquer tipo de fraude, já que o valor para a emissão do certificado é
irrisório para o porte da empresa. Acrescentou, ainda, que seu empregado teria constatado que o
lote de feijão divergia do certificado emitido, momento em que teria entrado em contado com
servidor da EBDA a fim de que fosse feita a correção. Entretanto, este teria dito que não mais
seria  possível  corrigir  o  documento,  e  que  o  problema  deveria  ser  resolvido  no  âmbito  da
empresa. O depoimento do empregado corrobora as afirmações do sócio administrador de que
teria recebido a informação de que seria possível alterar a numeração do lote n.º 25 para n.º 26 no
âmbito da empresa, razão pela qual realizou a correção. O servidor da EBDA informou que não
fez qualquer orientação ao empregado acerca da possibilidade de modificação nos certificados.
Constata-se que o empregado alterou o número do lote acreditando tratar-se de erro material
corrigível.  Destaque-se,  ainda,  o  baixo  valor  exigido  para  a  emissão  de  certificado  de
classificação. Ausência de dolo na conduta. Homologação do arquivamento.

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

138. Processo: SPF/BA-01455/2011-INQ Voto: 7520/2015 Origem: GABPRM003-SCNJ - 
SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto recebimento irregular de seguro desemprego (art. 171, §3º, do CP).
Notícia  de  que  empresa  privada  inseria  vínculos  fictícios  em  carteiras  de  trabalho  e,  após,
promovia a obtenção ilegal do referido benefício. Representante indicou 4 indivíduos que teriam
participado nas fraudes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). As oitivas realizadas,
bem  como  a  documentação  carreadas  aos  autos  não  permitem  concluir  pela  ocorrência  de
qualquer delito. Não há evidências de que os vínculos nas Carteiras de Trabalho dos investigados
sejam fraudulentos. Informação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia
de que não foi encontrado indícios de fraude nos benefícios. 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.

139. Processo: 1.12.000.000697/2015-37 Voto: 7284/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Transporte  de  madeira  sem  licença  válida  pela  Secretaria  de  Estado  de
Transporte  do  Estado  do  Amapá  -  SETRAP  (art.  46,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  9.605/98),
responsável  pelo  empreendimento  de  pavimentação  de  rodovia  e  detentora  de  licenciamento
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ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se que a comercialização
ilegal de madeira envolveu apenas empresas diversas do órgão público, não havendo menção à
participação  da  SETRAP  ou  de  seus  servidores  no  negócio.  Embora  seja  possível  a
responsabilização administrativa objetiva e solidária da SETRAP, o exame na esfera penal não
dispensa a verificação da existência de dolo ou culpa na conduta do agente, elementos que não
restaram  caracterizados,  não  se  enquadrando,  inclusive,  a  hipótese  de  omissão  penalmente
relevante (art. 13, § 2º do Código Penal). As condutas das empresas estão em análise nos autos
do Inquérito  Policial  nº  297-97.2013.4.01.3100,  caso em que será também apurado de forma
concreta o possível envolvimento de servidores públicos. Falta de justa causa para eventual ação
penal. Homologação do arquivamento.

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

140. Processo: 1.13.000.000934/2008-01 Voto: 7260/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  descaminho  (art.  334,  CP).  Diligências  preliminares.  A
Alfândega  do  Porto/Manaus   AM informou  a  existência  de  uma  ação  fiscal  em desfavor  da
empresa investigada e que resultou no Auto de Infração de Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
(valor: R$ 23.670,40), decorrente da aplicação da penalidade de perdimento. Ressalta-se que a
apreensão das mercadorias ocorreu antes do registro da Declaração de Importação (DI). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ofício da Receita Federal confirmando que os fatos
geradores  dos  tributos  de  importação  aperfeiçoam-se  com  o  registro  da  Declaração  de
Importação,  que  no  caso,  não  foi  prestado.  Ausentes  os  fatos  geradores  dos  tributos  de
importação, resta afastada a condição de devedora de tais tributos da empresa representada. O
crime de descaminho era, portanto, delito impossível de se consumar. Ausência de justa causa
para a ação penal. Homologação do arquivamento.

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

141. Processo: 1.13.002.000240/2013-11 Voto: 7190/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A), praticado por ex-gestor do Município de Carauari/AM, no período de 2005 a 2008.O processo
permaneceu  acautelado  na  Procuradoria  da  República  a  fim  de  que  o  membro  do  MPF
acompanhasse,  junto  à  Receita  Federal,  o  pagamento  do  débito  parcelado.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A  Receita  Federal  informa  que  o  único  débito
previdenciário do município encontra-se incluído em parcelamento especial e está em dia com o
pagamento das prestações por meio de retenção do FPM  Fundo de Participação dos Municípios.
Conforme art. 9°, Lei 10.684/2003, a pretensão punitiva do Estado estará suspensa durante o
período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente do aludido crime estiver incluída no
regime de parcelamento, mas a extinção da punibilidade ocorrerá somente após o pagamento
integral do débito. A prescrição criminal, portanto, não correrá durante este período. Nesse sentido
é o entendimento firmado pela 2ª CCR, no Enunciado nº 19 (nova redação - 89ª Sessão de
Coordenação, de 10/11/2014): Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do
parcelamento do débito, os autos de investigação correspondentes poderão ser arquivados na
origem, sendo desarquivados na hipótese do § 1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado
pela Lei  nº  12.382/11.  Ausente justa  causa para o  prosseguimento do feito.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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142. Processo: 1.14.000.002139/2012-99 Voto: 7524/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º), praticado por 4 contribuintes.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). A Delegacia da Receita Federal informou que 1
(um) crédito encontra-se encerrado por pagamento; 1 (um) crédito encontra-se parcelado e nos
últimos  2  (dois)  o  órgão  fiscal  destacou  que  ainda  não  possuem  decisão  final  na  esfera
administrativa. Quanto ao débito quitado, constata-se a extinção da punibilidade por força da Lei
nº 10.684/03, art. 9º, § 2º. No que diz respeito ao crédito parcelado, considera-se suspensa a
pretensão punitiva do Estado durante o período em que durar o parcelamento (art. §2º, art. 83 da
Lei  nº  9.430/1996).  Por  fim,  quanto  aos  créditos  que  ainda  não  foram  constituídos,  não  se
vislumbra medida a ser adotada, uma vez que se se trata de crime cuja tipificação depende da
constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24 do STF). Ausência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

143. Processo: 1.14.001.000411/2015-39 Voto: 7491/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º).
Possível recebimento ilícito de prestações do benefício de Amparo Social ao idoso. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). O benefício acumulado de forma indevida tratava-se de
pensão paga pelo Estado da Bahia, podendo ser identificado pelo batimento de banco de dados
dos órgãos públicos envolvidos. Não restou evidenciada nenhuma ação do beneficiário para tentar
esconder  a  verdade (apresentação  de  documento  falso,  falsificação  de documento,  etc.),  até
porque se trata  de pessoa carente e  de baixa instrução.  Possível  descuido administrativo  na
conferência dos bancos de dados dos órgãos envolvidos e um ineficiente acompanhamento do
benefício  pela  entidade  previdenciária.  Além  disso,  trata-se  de  pessoa  idosa  (94  anos)  sem
condições mentais para responder a processo penal. Caso específico em que não se verifica a
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.

144. Processo: 1.14.010.000141/2013-95 Voto: 7086/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição fiscal  (Lei nº 8.137/90,  art.  1º).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A Delegacia da Receita Federal em Salvador
informou  que  os  créditos  vinculados  à  representação  fiscal  em  análise  se  encontram  com
exigibilidade  suspensa,  aguardando  resultado  de  julgamento  na  esfera  administrativa.  Na
pendência de decisão definitiva sobre o recurso interposto pela parte, não ocorre a constituição do
crédito. 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.
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145. Processo: 1.15.000.001054/2015-07 Voto: 7346/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  crime de  estelionato  praticado  em desfavor  do
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS (CP,  artigo  171,  §  3º).  Recebimento  indevido  de
benefício assistencial, no período de julho/2011 a março/2012, tendo em vista que a servidora do
INSS responsável pelo cadastramento atribuiu data de nascimento diversa da data que consta no
documento  de identidade  da investigada.  Revisão  de arquivamento  (LC n.  75/93,  art.  62-IV).
Ausência de dolo, a investigada apenas entregou seus documentos pessoais a uma aliciadora,
como o objetivo de obter benefício assistencial regular junto ao INSS. Ação Penal em curso para
investigar a servidora do INSS pela conduta tipificada no CP, art. 313-A, pois foi responsável por
concessões fraudulentas de diversos benefícios, nos anos de 2011 e 2012, por meio de inserção
de  dados  falsos  em sistema  de  informação.  Instauração  de  Inquérito  Policial  para  apurar  a
participação  dos  aliciadores.  Ausência  de  justa  causa  para  promover  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.

146. Processo: 1.15.000.001223/2014-10 Voto: 7785/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de descaminho (art.  334,  CP).  Apreensão de mercadorias de
procedência estrangeira sem documento fiscal que comprove sua entrada regular no país. Valor
total das mercadorias apreendidas é de R$ 14.466,19 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e
seis  reais  e  dezenove  centavos).  Procedimento  submetido  à  2ª  CCR,  em 29/09/2014,  que  à
unanimidade, deliberou pelo prosseguimento da persecução penal para apurar qual o valor seria
aplicado à espécie no caso de tributação dos produtos apreendidos e também a ocorrência de
reiteração da conduta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Receita
Federal do Brasil certificou a ausência de reiteração da conduta; e embora não haja informações
quanto ao valor do tributo evadido, o Procurador oficiante reitera que não ultrapassaria o montante
suficiente para a instauração de ação penal (R$ 10.000,00). Ausência de justa causa para a ação
penal na sistemática da lei tributária vigente. Não constatação de elementos mínimos aptos a
justificar a persecução criminal. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

147. Processo: 1.17.000.001353/2015-69 Voto: 3910/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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,
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independente do fato de o valor descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 
4. Além disso, o tipo penal aperfeiçoa-se no momento em que nasce ao empregador a obrigação
jurídica de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário.
Nesse caso, conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -"descontar"  e "deixar de
recolher". A discussão administrativa sobre o valor, portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto.
[...](HC 93874, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 11/4/08). 
5.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

148. Processo: 1.17.000.002303/2015-07 Voto: 7672/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, por candidato
eleito deputado estadual. Notícia de que, enquanto candidato, o deputado estadual teria utilizado
uma sala nas dependências da Secretaria de Assistência Social para organizar sua campanha
eleitoral e também para agendar consultas, cirurgias, além de doar material de construção em
favor de sua eleição. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62-IV). A autoridade policial
informou existir outras investigações em curso, relativas às Eleições de 2010, e que, quanto ao
caso retratado nos autos, as investigações realizadas não permitem concluir pela ocorrência de
qualquer delito. As incursões na Secretaria de Ação Social não trouxeram nenhum indicativo de
que o local estaria sendo utilizado para obtenção de benefícios eleitorais. 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.

149. Processo: 1.17.001.000063/2015-98 Voto: 5680/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível existência de extração irregular de areia (art. 2º da Lei
8.176/91  e  55  da Lei  9.605/98).  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Não foi
informada a localização precisa da área em que supostamente ocorreria a exploração irregular,
tampouco qualquer elemento capaz de permitir a individualização dos possíveis responsáveis pela
exploração. Oficiado, o DNPM informou que inexistem requerimentos ou títulos autorizativos em
nome dos supostos responsáveis pela extração de areia e que é imprescindível o fornecimento do
ponto de coordenadas do local em que ocorreria a exploração de areia, a fim de possibilitar a
fiscalização.  Carência  de dados concretos acerca de eventual  ilícito  penal.  Ausência  de justa
causa. Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: 1.20.000.000350/2015-12 Voto: 7531/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Representação criminal
instaurada  a  partir  de  manifestação  de  funcionária  do  Conselho  Regional  de  Corretores  de
Imóveis/MT,  que  sentiu-se  ofendida  por  particular  que  afirmou  que  ela  estava  sonegando
informações e prevaricando, pois alegou a indisponibilidade de cópia de áudio e vídeo de um
determinado  processo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Absolvição  do
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particular, sob a alegação de que limitou-se a externar sua indignação diante do fato. Atipicidade.
Inexistência de prova de que a funcionária do CRECI/MT intentou, de modo livre e consciente,
instaurar  procedimento  oficial  contra  pessoa  que  sabia  ser  inocente.  Subjetivamente  ela
acreditava na imputação que fez.  Falta  de justa  causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: 1.20.000.000669/2015-48 Voto: 7494/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Penetrar em unidade de conservação
interditada  para  visitação  sem  autorização  do  órgão  ambiental  competente.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme relatório de fiscalização, não houve danos
ao  meio  ambiente  e  o  investigado  não  estaria  portando  qualquer  instrumento  que  viesse  a
deteriorar produtos florestais. Infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 92,
parágrafo único). Aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Atipicidade. Precedente
desta 2ª CCR  Procedimento nº 1.20.000.000631/2015-75, Sessão 628, 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.

152. Processo: 1.22.004.000002/2015-31 Voto: 3981/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). CRIME DE NATUREZA FORMAL.
DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.  PARCELAMENTO
ESPECIAL (LEI N. 12.810/2013). EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. NÃO MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de apropriação indébita previdenciária
(CP, artigo 168-A), supostamente, cometido pelo Prefeito de São Sebastião do Paraíso/MG, em
razão do não repasse à Previdência Social das contribuições retidas de funcionários e servidores
da Prefeitura. 
2. O Procurador Regional da República promoveu o arquivamento alegando que cabe à Receita
Federal  do  Brasil  comunicar  eventual  constituição  definitiva  de  crédito  tributário,  o  que  não
ocorreu. Sustenta também que, por ser o infrator ente municipal, resta impossível a propositura da
ação penal uma vez que "Diante  da autorização legal  de retenção de recursos do Fundo de
Participação dos Municípios,  quando ocorrer o não pagamento das contribuições sociais, com
respaldo  no  texto  constitucional,  tem-se  o  entendimento  de  que  equipara-se  ao  pagamento,
ocorrendo, desta forma, a extinção da punibilidade do agente ". 
3.  A natureza jurídica do crime de apropriação indébita previdenciária é de crime formal,  que
dispensa prévia constituição definitiva do crédito tributário antes do início da persecução penal. 
4. Não há notícias de que o município tenha aderido ao Parcelamento Especial, previsto na Lei
12.810/2013, para a quitação de seus débitos. O parcelamento deve ser concretamente efetivado
para ensejar a extinção da punibilidade. 
5.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA.
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153. Processo: 1.22.007.000012/2015-46 Voto: 7538/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VARGINHA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/90,  art.  2°,  inciso  I).
Apresentação de faturas comerciais distintas, contendo preços unitários diversos, referentes às
mesmas  mercadorias  (cafeteiras  elétricas),  por  ocasião  do  despacho  aduaneiro.  O  cálculo
constante na Declaração de Importação baseou-se em fatura com valor inferior ao valor real, em
consequência,  o  valor  aduaneiro  mostrou-se  menor  que  o  valor  verdadeiro  das  mercadorias.
Revisão  de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  A empresa  esclareceu que  o
fabricante do produto,  por  um equívoco,  emitiu incorretamente as faturas comerciais,  fazendo
constar nos documentos de exportação valores que não correspondiam ao valor real do produto
comercializado. Ao verificar o erro, a empresa contatou o fornecedor que enviou novas faturas
como os valores devidamente corrigidos. A contribuinte, via denúncia espontânea, apresentou a
retificação  da  Declaração  de  Importação  e  promoveu  o  respectivo  recolhimento  dos  tributos
devidos.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

154. Processo: 1.23.000.001654/2015-95 Voto: 7069/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental. Funcionamento de atividade potencialmente poluidora
sem autorização da autoridade competente (art. 60, da Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta verificada em 19/11/2009. Pena máxima cominada de 6 (seis)
meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva, já que decorridos mais de 5 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.

155. Processo: 1.23.002.000441/2015-26 Voto: 7514/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Recebimento de madeira sem autorização da autoridade competente (art. 46 da
Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, inc. IV). Conduta verificada em
25/08/2005.  Pena  máxima  cominada  de  1  (um)  ano  de  detenção.  Prescrição  da  pretensão
punitiva,  já  que  decorridos mais de 4  anos da data  dos fatos (art.  109,  V,  CP).  Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: 1.23.003.000517/2015-11 Voto: 7087/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Transporte  de  madeira  sem  autorização  da  autoridade  competente  (art.  46,
parágrafo  único,  da  Lei  nº  9.605/98).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
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Conduta  verificada  em  14/06/2010.  Pena  máxima  cominada  de  1  (um)  ano  de  detenção.
Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de 4 anos da data dos fatos (art. 109, V,
CP). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

157. Processo: 1.23.005.000328/2015-11 Voto: 6954/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-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,  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).  Recebimento da promoção de
declínio  de  atribuições  como  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza
administrativa (arts. 76 e 80, Decreto n° 6.514/08). Aplicação de multa pelo IBAMA no valor de R$
72.600,00. Atipicidade penal. Homologação do arquivamento.

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

158. Processo: 1.23.006.000307/2015-95 Voto: 7613/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

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

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

159. Processo: 1.23.007.000089/2015-89 Voto: 7394/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental consistente no transporte de madeira sem cobertura da ATPF
(Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Auto de infração lavrado pelo IBAMA, em 25/10/2002. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de
detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 10 (dez) anos do
fato. CP, art. 109, V. Extinção da punibilidade. CP, art. 107, IV. Homologação do arquivamento.

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

160. Processo: 1.24.000.001991/2015-45 Voto: 7518/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de fato. Gerente de estabelecimento comercial noticiou a atuação de sindicalista que, de
forma truculenta, buscava celebrar um acordo coletivo de trabalho com seu sindicato. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos  mínimos  para  se  definir  a
repercussão penal sobre os fatos. Verifica-se, por ora, a ocorrência de irregularidades trabalhistas,
de modo que eventuais demandas coletivas que decorram dos fatos descritos são de atribuição
do Ministério  Público do Trabalho.  Caso,  eventualmente,  o  MPT apure indícios da prática de
algum ilícito criminal, o Ministério Público Federal será comunicado para a tomada das medidas
cabíveis. Homologação do arquivamento e remessa de cópias ao Ministério Público do Trabalho,
nos termos do art. 84-II1 da LC nº 75/93.

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

161. Processo: 1.24.001.000185/2015-40 Voto: 7479/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática  do crime de falso  testemunho (art.  342,  CP),  em face  dos
depoimentos contraditórios de testemunhas em reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Depoimentos não foram gravados,  mas sim reduzidos a termo sem
assinatura,  já  que  a  Justiça  do  Trabalho  adotava  a  praxe  de  não  exigir  as  assinaturas  das
testemunhas no referido Termo de Audiência. A assinatura da testemunha confirma a veracidade
do termo. É necessário que o ato do depoimento esteja findo, isto é, reduzido a termo e assinado
pela  testemunha,  pelo  juiz  e  pelas  partes  (CPP,  art.  216).  Não  configuração  do  crime.
Homologação do arquivamento.

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

162. Processo: 1.25.003.002861/2015-62 Voto: 7438/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  Fiscal  para  fins  Penais   RFFP,  informando  a  ausência  de
arrecadação do Documento de Arrecadação Simplificada do Micro Empreendedor Individual  DAS-
MEI  de  particular,  no  valor  de  R$  36,10  (trinta  e  seis  reais  e  dez  centavos).  Revisão  de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  O  contribuinte  informou  ter  efetuado  o
pagamento do tributo em questão, em dinheiro na Farmácia localizada em Santa Terezinha do
Itaipu/PR. O Banco do Brasil informou que as chancelas de autenticação constantes na DAS não
são oriundas de máquinas autenticadoras da instituição bancária. Posteriormente, o contribuinte
apresentou declaração informando que o pagamento da DAS-MEI foi estornado por motivos não
declarados e que o correspondente autorizado teria lhe devolvido o valor referente ao tributo.
Excepcional  reconhecimento  da  irrelevância  da  conduta.  Subsidiariedade  do  direito  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.

163. Processo: 1.27.002.000297/2015-89 Voto: 5692/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Informação  do  Reitor  da  Universidade  Federal  do  Piauí   UFPI  noticiando  a
falsificação  de  documento  público  por  suposta  aluna,  que  teria  apresentado  comprovante  de
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matrícula falso (CP, art. 297). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Falsificação
grosseira  incapaz  de  lesar  o  bem jurídico  tutelado  pela  norma  penal.  Existência  de  erro  de
digitação no documento,  intitulado de Comprovante de Castro Institucional.  Caracterização de
crime impossível, por absoluta ineficácia do meio empregado (CP, art. 17). 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.

164. Processo: 1.29.000.003360/2015-84 Voto: 7390/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento  de  benefício
previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 27/05/2007. O suposto delito compreendeu o
período  de  junho/2007  a  dezembro/2007,  totalizando,  originalmente,  o  valor  de  R$  4.157,07
(quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e sete centavos). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  No  âmbito  administrativo,  o  INSS  verificou  que  o  segurado  não  tinha
representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do benefício, não identificando o
autor dos saques. Não houve renovação de senha e os benefícios foram sacados por meio de
cartão magnético. Fatos ocorridos há quase 08 de anos. Inexistência de elementos mínimos que
possibilitem a identificação da autoria  delitiva  e  de linha plausível  de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

165. Processo: 1.29.003.000557/2015-31 Voto: 7296/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento  de  benefício
previdenciário após o óbito do segurado, 11/12/2003. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Os saques indevidos foram referentes ao mês do óbito do segurado (12/2013) e aos 3
meses seguintes (01/2004; 02/2004 e 03/2004). Ressalte-se que, considerando que o falecimento
ocorreu em 11/12/2003, o pagamento da primeira parcela era praticamente integralmente devida.
Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR, que permite o arquivamento de procedimento
quando não houver dolo no saque de até 03 (três) parcelas de benefício previdenciário. Ademais,
não consta dos autos qualquer indício de autoria. Ausência de diligências capazes de modificar o
panorama  probatório  atual,  já  que  ultrapassados  mais  de  10  anos  desde  a  data  do  fato.
Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: 1.29.004.000727/2014-97 Voto: 7510/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168), em virtude da Confederação
Nacional  da Agricultura  e  da Pecuária  do Brasil   CNA não ter  repassado à União  Federal  o
percentual devido da contribuição sindical paga por sindicalizado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Existência de atraso no repasse de percentual do pagamento de parcelas
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de  contribuições  sindicais  que  caberiam  à  União  e  não  de  conduta  dolosa  que  indique  a
apropriação de valores alheios. Prova do pagamento do débito realizado com o acréscimo de
juros e correção monetária. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

167. Processo: 1.29.008.000514/2015-14 Voto: 7299/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de de racismo praticado pela internet ( Lei nº 7.716/89, art. 20, §
2°). Representação noticiando o suposto uso da rede social Facebook para disseminação de ódio,
incitação à violência e ofensa à honra, em função de ideologia política, dentre outros atos que
podem, em tese, configurar prática de crimes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).
Denúncia  que  não  trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma
investigação criminal responsável e útil. As páginas indicadas encontram-se indisponíveis, não há
qualquer  informação  sobre  o  autor  das  ofensas  e  o  representante  não  comprovou  os  fatos
narrados. 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.

168. Processo: 1.30.001.004175/2015-86 Voto: 7290/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62-IV). 1) Em relação 2 casos, a conduta teria consistido no recebimento indevido de
apenas 3 (três) parcelas de benefício previdenciário após o óbito dos titulares. Evidente ausência
de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente
que são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do
benefício. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. 2) Quanto a 6 benefícios, verifica-se
que,  desde  a  data  do  último  saque  indevido,  em todos  os  processos  oriundos  do  INSS ora
analisados, já transcorreram mais de 12 (doze) anos. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8
(oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Extinção da
punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107-IV). 3) Em relação a 1 benefício, o INSS verificou que a
segurada não tinha representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do benefício,
não identificando o autor dos saques. Os benefícios foram sacados por meio de cartão magnético.
Fatos ocorridos há 9 anos (último saque em 08/2006). Inexistência de elementos mínimos que
possibilitem a identificação da autoria  delitiva  e  de linha plausível  de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

169. Processo: 1.30.002.000341/2014-84 Voto: 7104/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato praticado por civil em detrimento de patrimônio sob a administração
militar (CP, art. 171, §3º). Primeiramente os autos foram remetidos à 2ª Câmara de Coordenação
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e Revisão do Ministério Público Federal, para análise do declínio de atribuições. Na 609ª sessão
de coordenação e revisão, o colegiado deliberou pela não homologação do declínio de atribuições
e  determinou  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Retorno  dos  autos  para  a  revisão  de
arquivamento (art.  62,  IV,  LC n° 75/93).  O investigado já  foi  julgado pela  justiça militar  pelos
mesmos fatos,  sendo condenado e submetido  a  sursis.  Conduta  apurada  nas esferas civil  e
criminal. Julgamento ocorrido em 20/06/2013 e trânsito em julgado em 03/07/2013. 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.

170. Processo: 1.33.000.002677/2015-71 Voto: 7646/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Ofício expedido pela Vara do
Trabalho de Palhoça/SC solicitando à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis o
ressarcimento  de  valores  recolhidos  em duplicidade  a  título  de  contribuições  previdenciárias.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Justiça do Trabalho encaminhou ofício de
maneira  genérica,  sem  citar  o  responsável  pela  execução  da  demanda.  Apurou-se  que  o
documento  foi  recebido  por  servidora  que  não  gerencia  a  unidade  da  Receita  Federal  de
Florianópolis. Inexistência de ciência pessoal e inequívoca da referida determinação por quem
tinha  o  dever  de  atendê-la.  Conduta  omissiva  não  caracterizada.  Precedente  do  STJ:  HC
226.512/RJ, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 30/11/2012. Falta de
justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

171. Processo: 1.34.001.006073/2015-56 Voto: 7425/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  do  crime de  desobediência  (CP,  art.  330),  por  provedor  de
internet que se recusou a fornecer ao MPF, sem autorização judicial, os registros de acesso de
página de tradução. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O art. 151, §§ 2º e 3º da
Lei 12.965/14 (Marco Civil  da Internet) estabelece que os provedores de aplicação da internet
somente  podem  entregar  ao  Ministério  Público  as  informações  eletrônicas  após  autorização
judicial. Resistência amparada por lei. 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.

172. Processo: 1.34.007.000255/2015-63 Voto: 7201/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposta  prática  do  crime previsto  no  art.  337-A do CP.  Suprimir  ou reduzir
contribuições previdenciárias em razão de não ter anotado vínculo empregatício do empregado na
Carteira de Trabalho de Previdência Social. 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°  1.34.007.000097/2015-41,  Voto n° 6786/2015,
Sessão 631, de 26/10/2015, 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

173. Processo: 1.34.016.000064/2015-92 Voto: 7533/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de injúria (CP, art. 140) e ameaça de estupro pela
internet. Representação anônima, em que o noticiante relata ameaças de estupro e ataques à sua
integridade como pessoa em salas de bate papo do sítio eletrônico UOL e por meio de páginas
falsas na internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Denúncia vaga e genérica,
que  não  trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma investigação
criminal responsável e útil. Não há qualquer informação sobre o endereço eletrônico das páginas
supostamente falsas ou indicação do autor das ofensas. 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.

174. Processo: 1.34.033.000159/2015-06 Voto: 7653/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação encaminhada por cidadão, noticiando suposta prática de crime
contra policiais e calúnia sobre a PM em página de rede social. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Postagem que busca enfatizar insatisfação com o atual sistema, sem, contudo,
extrapolar o direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, inexistindo ilícito
penal a ser apurado. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal.
Homologação do arquivamento.

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

175. Processo: 1.36.000.000234/2014-52 Voto: 7532/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a administração da justiça (CP, art.
356), atribuído a advogado, no bojo do Processo nº 0004544-13.2013.4.01.4300, em trâmite na 4ª
Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Tocantins. Realização de carga de autos sem
devolução tempestiva. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Restituição integral
do feito. Não houve comprovação da intimação do advogado investigado. Conduta que aponta, no
máximo,  para  possível  negligência  do causídico.  Inexistência  de prejuízo  à  Administração  da
Justiça e às partes. Tipo essencialmente doloso. Ausência de provas de dolo na conduta encetada
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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Outras deliberações(Arquivamento)

176. Processo: 1.14.000.000978/2015-15 Voto: 7537/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível apologia ao crime de pedofilia (CP, art. 287). Representação noticiando
que  um  professor  da  Universidade  Federal  da  Bahia/UFBA  utilizou  a  rede  mundial  de
computadores (internet), por meio de seu perfil no site de relacionamentos Facebook e do seu
blog  particular,  para  divulgar  texto  de  sua  autoria  afirmando  que  pedofilia  não  é  crime.
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR/MPF). Em que pese a possível gravidade da afirmação em questão, o crime de apologia ao
crime não está entre aqueles previstos em tratado ou convenção internacional de que o Brasil seja
signatário. Fato narrado que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 109 da Constituição.
Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

177. Processo: 1.14.000.001443/2015-61 Voto: 7488/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de apologia ao crime (art. 287, CP) de aborto, realizada por meio
da rede mundial de computadores (internet). Recebimento da promoção de arquivamento como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). O crime de apologia não está entre aqueles previstos
em tratado ou convenção internacional de que o Brasil seja signatário. Fato narrado que não se
enquadra  em  qualquer  das  hipóteses  previstas  no  art.  109  da  Constituição.  Ausência  de
elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

178. Processo: 1.19.000.000648/2015-43 Voto: 6821/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato.  1) Suposto cometimento das condutas tipificadas nos art.  22 e 24 da Lei  nº
7.170/83 (crimes contra a segurança nacional,  a ordem política e social),  por grupo religioso.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embora o grupo esteja trajado de maneira
uniforme e tenha inspiração iconográfica militar, a atividade é tão somente uma encenação no
contexto de um culto religioso e no exercício da liberdade de crença religiosa (CF, art. 5º, VI). Não
caracterização de organização militar ilegal ou paramilitar, tendo em vista que seria imprescindível
que se verificasse,  por parte de seus integrantes,  a efetiva utilização de estratégias,  técnicas
militares e armas. Ausência de justa causa. Homologação de arquivamento. 2) Possível prática do
crime de racismo (art. 20, § 2º, da Lei n° 7.716/1989). 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 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
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Adonis Callou de Araújo Sá.

179. Processo: 1.28.000.001535/2015-56 Voto: 7341/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de exportação de revolver marca Rossi, calibre .38. Apreensão de
revolver  na  posse  de  investigado  que  alegou  ter  adquirido  dentro  do  território  nacional.
Recebimento da promoção de  arquivamento como declínio  de  atribuições  (Enunciado nº  32).
Restou evidenciado que haviam duas armas cadastradas em um mesmo número, um rifle em
nome de empresa privada e o revolver objeto de investigação. O próprio SINARM fez a retificação
para constar somente o rifle como exportado para o exterior. O revolver marca Rossi, calibre .38,
apreendido  no  dia  17.09.2010  não  foi  exportado  para  os  EUA.  Não  verificação  de
internacionalidade da conduta. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

180. Processo: JF-SJB-0002030-13.2015.4.03.6127-
INQ

Voto: 7543/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 27ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SINAL DE
INTERNET VIA RÁDIO. CRIME, EM TESE, DESCRITO NO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. MPF:
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. CCP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO
ATRIBUÍDO  À  UNIÃO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se de Inquérito Policial instaurado a partir de prisão em flagrante por conduta descrita no art. 183,
caput, da Lei nº 9.472/97. 2. Consta dos autos que o investigado foi preso em flagrante porque
estaria desenvolvendo, de forma clandestina, atividade de telecomunicação. Após contratar com a
operadora de telefonia a assinatura do serviço de internet banda larga, passou a retransmitir o
sinal de internet para algumas pessoas mediante a cobrança de mensalidades. A retransmissão
do sinal,  a  partir  da residência  do investigado,  ocorria  por  meio de radiofrequência,  com um
roteador ligado a uma antena externa, que distribuía o sinal de internet. 3. O Juízo da Comarca de
Aguaí/SP, acolhendo representação da autoridade policial, entendeu que o autuado desenvolvia
atividade de transmissão de sinal de internet via rádio para terceiros, sem a devida autorização da
ANATEL, conduta prevista como atividade clandestina de telecomunicações, no caso, crime de
competência da Justiça Federal, pois se trata de serviço cuja exploração é atribuída à União. 4.
Ao  apreciar  os  autos,  o  Procurador  da  República  oficiante  requereu  fosse  suscitado  conflito
negativo de competência, ressaltando que a conduta apreciada configura, na verdade, furto de
energia, tipificado no art. 155 do Código Penal. Consignou que a distribuição clandestina de sinal
de internet deu-se por meio de conexão regularmente contratada pela operadora de telefonia, o
que afasta eventual ofensa ao sistema de telecomunicações. 5. O Juízo da 1ª Vara Federal de
São João da Boa Vista/SP, por sua vez,  deixou de suscitar conflito negativo de competência,
assinalando que o delito sob investigação é de competência da Justiça Federal. 6. Com razão o
magistrado de primeiro grau. No presente caso, a retransmissão do sinal de internet teria se dado
por meio de antena externa, ou seja, por meio de radiofrequência, o que, em tese, afetaria serviço
cuja exploração cabe à União, a atrair, portanto, a competência da Justiça Federal. 7. Em casos
análogos,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  tem  decidido,  reiteradamente,  que  o  serviço  de
comunicação multimídia (internet via rádio) caracteriza atividade de telecomunicação, motivo pelo
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qual,  quando operado de forma clandestina, configura o crime previsto no art.  183 da Lei n º
9.472/97, de competência da Justiça Federal (AgRg nos EDcl no REsp nº 1.304.152/DF, 6ª Turma,
Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  DJe  10/04/2013).  8.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

181. Processo: JF/STA/PE-2009.83.03.000924-0-INQ Voto: 8417/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
SERRA TALHADA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 272,
273,  §  1º-B,  I,  E  274  DO  CÓDIGO  PENAL.  FABRICAÇÃO  DE  SUBSTÂNCIA
(METILTESTOSTERONA) SEM REGISTRO NA ANVISA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO
Nº 32  2ª CCR/MPF). CONDUTA QUE ATENTA CONTRA SERVIÇO PRESTADO PELA UNIÃO E
CONTRA OS BENS JURÍDICOS (SAÚDE E VIDA)  QUE O MENCIONADO REGISTRO VISA
PROTEGER. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO. 1.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar notícia oriunda de fiscalização promovida por
servidores do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na sede de empresa localizada
no  município  de  Petrolândia/PE  que  resultou  na  apreensão  de  um  frasco  de  10g  de
Metiltestosterona, utilizada na atividade de piscicultura. 2. Submetida à perícia técnica, concluiu-
se tratar  de substância  que não possui  registro  no banco de dados da Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária, estando relacionada na lista C5 (Lista das Substâncias Anabolizantes sujeitas
à Receita de Controle Especial em duas vias), da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/1998. Os
peritos também afirmaram que não podiam mensurar os efeitos danosos ao meio ambiente ou aos
seres humanos. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições em
favor do Ministério Público Estadual, considerando não haver, no caso, lesão direta a bem, serviço
ou interesse da União. 4. Conforme o art. 2º, inc. III, da Lei nº 9.782/99, compete à União, no
âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, normatizar, controlar e fiscalizar produtos,
substâncias e serviços de interesse para a saúde. Ainda conforme o referido diploma legal,  a
competência da União é exercida, dentre outros, pela ANVISA, que tem entre suas atribuições,
autorizar o funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos
mencionados em seu art. 8º e conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de
atuação. 5.  Logo, os critérios de produção de substâncias que podem trazem riscos ao meio
ambiente ou ao seres humanos no país constituem uma política pública federal, regida por um
serviço público federal, que revelam o interesse da União na matéria. 6. Cabe, portanto, a órgãos
federais  ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais) e MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
a fiscalização  do mercado de produtos oferecidos  a  empresas  e  à  população,  de maneira  a
identificar problemas e programar ações que evitem ou minimizem os riscos à saúde pública. 7.
No caso, a empresa investigada estava utilizando a substância Metiltestosterona na atividade de
piscicultura,  que não possui registro no banco de dados da ANVISA,  atentando assim contra
serviço da União e contra os bens jurídicos (saúde e vida) que o referido registro visa proteger. 8.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

182. Processo: DPF/AGA/TO-00204/2014-INQ Voto: 7289/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes descritos nos arts. 299 e 304
do Código Penal. Suposta tentativa de obtenção de benefício previdenciário mediante utilização
de declaração ideologicamente falsa.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, inc.  IV).
Investigada que, durante a entrevista com o servidor do INSS, desistiu voluntariamente da prática
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do crime de estelionato,  revelando a inidoneidade dos documentos,  negando o conteúdo dos
mesmos e confessando seu intento criminoso. Tipicidade do delito excluída. Falsidade ideológica
e uso de documento falso tidos como pressupostos para o estelionato previdenciário, sendo por
este  absorvidos  por  força  da  aplicação  do  princípio  da  consunção.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos 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: DPF/DF-INQ-0181/2012 Voto: 7591/2015 Origem: GABPRE/PRR1ª - 
VALQUIRIA OLIVEIRA QUIXADA 
NUNES

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  APRESENTAÇÃO  DE  LISTA  DE  APOIAMENTO  DE  CRIAÇÃO  DE
PARTIDO  POLÍTICO  CONTENDO  ASSINATURAS  DE  ELEITORES  FALSAS.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). FATOS QUE PODEM
CONFIGURAR, AO MENOS, O CRIME DO ART. 353 DA LEI Nº 4.737/65. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPE  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 350 da Lei nº 4.737/65, em
razão da apresentação, perante a 17ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, de lista de apoiamento de
criação  de  partido  político  contendo  nomes  de  eleitores  falecidos  ou  que  afirmaram não  ter
contribuído para tal lista. 2. O Promotor de Justiça Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento
com base na ausência de indícios mínimos de autoria e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório  atual  Discordância  do  Juiz  Eleitoral.  Remessa  dos  autos  à  2ª  CCR.  3.
Embora ainda não se saiba quem foram os responsáveis pela aposição das assinaturas falsas na
referida lista, certo é que o partido político em questão utilizou-se de documento inverídico perante
a Justiça Eleitoral, não tendo o trabalho de realizar mínima apuração acerca da autenticidade dos
apoiamentos obtidos, fato que pode caracterizar, ao menos, o crime tipificado no art. 353 da Lei nº
4.737/65. 4. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Eleitoral para prosseguir na persecução.

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

184. Processo: DPF/JZO/BA-00204/2012-INQ Voto: 7361/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL TENTATIVA DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171,
§3º, C/C O ART. 14, II).  REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO, VIA JUDICIAL, INSTRUÍDO COM
DOCUMENTO SUPOSTAMENTE FALSO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. FATOS
QUE PODERIAM CONFIGURAR O CRIME DO ART. 304 DO CP. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
INSISTÊNCA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática
de  tentativa  de estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º,  c/c  o  art.  14,  II),  em razão  de
particular ter apresentado documento falso perante o Juízo Federal em Paulo Afonso/BA, como
meio  de  comprovar  período  de  carência  de  labor  rural  para  o  recebimento  do  benefício  de
aposentadoria por idade. 2. A investigada apresentou, nos autos da ação previdenciária nº 4857-
51.2010.4.01.3306, uma ficha da Secretaria Municipal de Saúde do município de Jeremoabo/BA,
com inserção de informação falsa, pois, embora datada de 2006, arrolou, entre os membros do
grupo familiar,  pessoa com data de nascimento de 20/03/2009. 3. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  na  atipicidade.  Discordância  do  Juiz  Federal.
Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. Fatos que, em tese, configurariam o crime do art. 304 do CP,
haja  vista  o  uso  de  documento  falso  perante  o  Juizado  Especial  Federal  Adjunto  de  Paulo
Afonso/BA. 5. Falsificação grosseira. Atipicidade. 6. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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185. Processo: JF-AC-PRI-0000017-
88.2014.6.01.0008

Voto: 7592/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME ELEITORAL (LEI Nº 6.091/74, ART. 10 C/C O ART.
11, III). TRANSPORTE ILEGAL DE ELEITORES. PROMOTOR ELEITORAL: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE DOLO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de processo instaurado a
partir  de auto de prisão em flagrante, em virtude da suposta prática de crime eleitoral (Lei nº
6.091/74,  art.  10  c/c  o  art.  11,  III),  uma vez  que  particular  teria  sido  flagrado  transportando
irregularmente eleitor, no dia da eleição, para votar. 2. O Promotor de Justiça Eleitoral oficiante
promoveu o arquivamento com base na ausência de dolo específico por parte do indiciado em
aliciar o eleitor para que ele viesse a votar em determinado partido ou candidato. 3. O Juiz da 8ª
Zona Eleitoral do Acre discordou da promoção de arquivamento, por entender presentes indícios
da prática de crime eleitoral, diante do contexto probatório colhido nos autos. 4. Razão assiste ao
Promotor oficiante. Da análise dos autos, principalmente das declarações prestadas pelo eleitor,
verifica-se que não há indícios suficientes que comprovem a intenção do investigado em obter
voto mediante o fornecimento de transporte. 5. Insistência no arquivamento.

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

186. Processo: JF-AP-0009438-09.2014.4.01.3100-
INQ

Voto: 7328/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES CONTRA A HONRA DE MAGISTRADO FEDERAL.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA
LC Nº 75/93. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO JÁ HOMOLOGADA POR ESTA 2ª CÂMARA DE
COORDENAÇÃO E REVISÃO. REMESSA DIRETA. POSSIBILIDADE. CF, ART. 129,  I;  LC Nº
75/93, ART. 62, IV; CPP, ART. 28. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA
REMESSA.  REITERAÇÃO  DOS  EXATOS  TERMOS  DA  DECISÃO  PROFERIDA  NA  599ª
SESSÃO  ORDINÁRIA.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  representação
formulada por Juiz Federal para apurar supostos crimes de injúria (CP, art. 140) e de difamação
(CP, art. 139) por parte dos responsáveis pela divulgação, na internet, de matérias segundo as
quais o magistrado estaria sendo investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por possíveis
irregularidades  na  ação  judicial  que  anulou  as  eleições  da  Seccional  da  OAB no  Estado  do
Amapá. 2. Em petição subscrita por 5 (cinco) Procuradores da República e endereçada a esta 2ª
Câmara,  promoveu-se  o  arquivamento  do  apuratório,  tendo  em  vista,  em  suma,  a  natureza
jornalística  do  release,  amparado pela  liberdade de  imprensa;  a  veracidade das  informações
divulgadas  ao  público;  o  ônus,  intrínseco  ao  cargo  de  Juiz  Federal,  de  suportar  críticas  ao
exercício  do  mister;  e  a  natureza  não  infamante  da  qualificação  do  representante  como
investigado. 3. Por decisão unânime, este Colegiado, acolhendo os fundamentos invocados pelos
Procuradores oficiantes, homologou o arquivamento, nos termos do Voto nº 3918/2014, proferido
pelo Subprocurador-Geral Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho na 599ª Sessão Ordinária,
realizada em 26/05/2014. 4. Devolvidos os autos à origem, um novo Procurador da República
oficiante houve por bem requerer o arquivamento do presente inquérito policial ao Juízo Federal,
sem prejuízo de novas diligências, na forma do art. 18 do CPP. Ocorre, entretanto, que o Juiz
Titular da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amapá, ao apreciar os autos, entendeu que a
homologação não vincula aquele Juízo, natural para a causa, pois não poderia sobrepor-se à
competência judicial de exercer o primeiro controle, antes mesmo da eventual provocação  pelo
Juízo   da d.  2ª  CCR,  conforme prevê o art.  28 do CPP.  No mérito,  reapreciou  o  pedido de
arquivamento para indeferi-lo, remetendo os autos novamente a esta 2ª Câmara de Coordenação
e Revisão. 5. A presente remessa não merece ser conhecida. Há que se ressaltar, desde logo, a
possibilidade jurídica inconteste de a promoção de arquivamento de inquérito policial pelo órgão
ministerial ser submetida diretamente à 2ª CCR para homologação. 6. A interpretação do art. 28
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do CPP não pode ser meramente literal. Deve-se proceder a uma interpretação sistemática que
leve em conta não apenas o previsto no referido dispositivo legal, também o quanto previsto no
art. 129, inc. I, da Constituição Federal e no art. 62, inc. IV, da inovadora LC nº 75/93. 7. Afigura-
se,  pois,  juridicamente plausível  e,  mesmo,  inarredável,  o conhecimento por  esta  Câmara de
Coordenação  e  Revisão  Criminal,  para  fins  de  homologação,  de  promoção  de  arquivamento
formulada nos autos de inquérito policial. 8. Não conhecimento da presente remessa, reiterando
os  termos  da  decisão  proferida  por  esta  2ª  CCR  na  599ª  Sessão  Ordinária,  realizada  em
26/05/2014.

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

187. Processo: JF-CPS-0009061-87.2014.4.03.6105-
INQ

Voto: 7357/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 5ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
CAMPINAS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  ATIPICIDADE.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. POTENCIALIDADE LESIVA NÃO
EVIDENCIADA. INSISTÊNCA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar o
crime  de  falso  testemunho,  previsto  no  art.  342  do  Código  Penal,  praticado,  em  tese,  por
testemunha  da  parte  reclamada  na  ação  trabalhista  nº  0000306-79.2013.5.15.0095.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  com  fundamento  na
atipicidade. Discordância da Juíza Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR. 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. Declaração falsa que não se revestiu de potencialidade lesiva, haja vista que
versou sobre fato irrelevante para a solução da lide (data de ingresso do depoente na empresa).
5. Precedente da 2ª CCR: processo nº 49642-32.2014.4.01.3800, julgado na Sessão nº 619, no
dia 29/04/2015, por unanimidade. 6. Insistência no arquivamento.

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

188. Processo: JF-DF-0029554-09.2014.4.01.3400-
TC

Voto: 7327/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. 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.  NECESSIDADE  DE  APROFUNDAMENTO  DAS  INVESTIGAÇÕES.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar possível
prática do crime de moeda falsa, previsto no art. 289, § 1º do CP. 2. Segundo consta dos autos, a
suposta vítima atendia clientes em seu estabelecimento quando o ora investigado, pagou um
lanche fazendo uso de uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais). Após efetuar o pagamento, o
suspeito  retirou-se  do  local  ao  tempo  em  que,  mediante  o  uso  de  uma  caneta  bancária,  a
comerciante verificou que se tratava de uma nota contrafeita. Os policiais que estavam em frente
ao estabelecimento  foram então  acionados e detiveram o suspeito,  que já  se encontrava  na
companhia de três amigos, sendo dois menores de idade e um maior, responsável pela entrega
da cédula falsa para a compra do lanche.  3.  O Juiz da 10ª Vara Federal  Criminal  da Seção
Judiciária do Distrito Federal discordou do arquivamento, remetendo os autos a esta 2ª CCR, nos
termos do art. 28 do CPP. 4. Ao que se tem, o investigado introduziu em circulação cédula falsa,
não restando esclarecida a origem da nota contrafeita e o dolo de sua conduta. De acordo com o
termo circunstanciado, o suspeito foi detido por policiais militares na companhia de três amigos,
sendo dois menores de idade e um maior, o qual lhe teria entregue a cédula falsa para adquirir um
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lanche.  Essas  pessoas,  possivelmente  envolvidas  na  ação  ilícita,  sequer  foram ouvidas  pela
autoridade policial. 5. Não há, portanto, elementos mínimos aptos a comprovar que o investigado
tinha ou não conhecimento da falsidade da nota aprendida, impondo-se, no caso, o esgotamento
das diligências para se alcançar a verdade real. 6. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

189. Processo: JF/ES-0007453-95.2014.4.02.5001-
INQ

Voto: 7356/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §  3º).
RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DA TITULAR.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  28 DO CPP C/C ART.  62,  INC.  IV,  DA LC Nº  75/93).
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado no art. 171, § 3º,
do  Código  Penal,  consistente  no  recebimento  indevido  de  05  (cinco)  parcelas  de  benefício
previdenciário após o óbito da titular, referentes às competências de 10/2004 a 02/2005, sendo
que a primeira parcela era parcialmente devida, posto que o óbito ocorreu em 18/10/2004. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base na ausência de dolo e de
indícios de autoria. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da
LC nº 75/93. 3. As diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a autoria do crime,
bem como não há diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, especialmente
se considerado o longo tempo decorrido desde o último saque fraudulento (mais de dez anos). 4.
Insistência no arquivamento.

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

190. Processo: JF/LAG/SC-5003249-
10.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 7748/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO.  RECEBIMENTO INDEVIDO DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DO  TITULAR.  CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:
ARQUIVAMENTO DO FEITO.  DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA.  CPP,  ART.  28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. SAQUE DE 1 (UMA) PARCELA. ORIENTAÇÃO Nº 04 DA 2ª CCR. AUSÊNCIA
DE DOLO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar a prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no recebimento
indevido  de  1  (uma)  parcela  de  benefício  previdenciário,  referente  ao  mês  de  maio/2010,
causando ao INSS um prejuízo no valor de R$ 387,55 (trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta
e cinco centavos). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
suporte no princípio da insignificância. 3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Lages/SC discordou da
promoção de arquivamento,  levando em conta que,  ao  atentar  contra  o  patrimônio  do INSS,
qualquer que seja o valor desse prejuízo, o agente ofende a coletividade como um todo, pelo que
não se pode atribuir reprovação mínima à conduta investigada. 4. Afigura-se verossímil acreditar
que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas com funeral, bem como a
quitação de dívidas,  por  mínimas que sejam,  deixadas pelo  segurado falecido,  especialmente
quando de origem simples. 5. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF editou, em 27/11/2013, a Orientação nº 04, recomendando aos membros oficiantes na área
criminal  que  dispensem  liminarmente  a  instauração  de  investigação  criminal  própria  ou  de
inquérito policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação i)
relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do
último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii)  quando não houver prova de dolo no
saque de até três benefícios previdenciários. 6. Insistência no 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.

191. Processo: JF/LAG/SC-5003701-
20.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 7749/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO.  RECEBIMENTO INDEVIDO DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DO  TITULAR.  CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:
ARQUIVAMENTO DO FEITO.  DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA.  CPP,  ART.  28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  SAQUE  DE  2  (DUAS)  PARCELAS.  ORIENTAÇÃO  Nº  04  DA 2ª  CCR.
AUSÊNCIA DE DOLO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar a prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no recebimento
indevido de 2 (duas) parcelas de benefício previdenciário, referentes às competências de maio e
junho de 2011, causando ao INSS um prejuízo no valor de R$ 634,37 (seiscentos e trinta e quatro
reais e trinta e sete centavos), sendo que a primeira parcela era parcialmente devida, posto que o
óbito ocorreu em 14/05/2011. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito com suporte no princípio da insignificância. 3. O Juízo da 1ª Vara de Lages/SC discordou da
promoção de arquivamento,  levando em conta que,  ao  atentar  contra  o  patrimônio  do INSS,
qualquer que seja o valor desse prejuízo, o agente ofende a coletividade como um todo, pelo que
não se pode atribuir reprovação mínima à conduta investigada. 4. Afigura-se verossímil acreditar
que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas com funeral, bem como a
quitação de dívidas,  por  mínimas que sejam,  deixadas pelo  segurado falecido,  especialmente
quando de origem simples. 5. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF editou, em 27/11/2013, a Orientação nº 04, recomendando aos membros oficiantes na área
criminal  que  dispensem  liminarmente  a  instauração  de  investigação  criminal  própria  ou  de
inquérito policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação i)
relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do
último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii)  quando não houver prova de dolo no
saque de até três benefícios previdenciários. 6. Insistência no arquivamento.

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

192. Processo: JF/LAG/SC-5004350-
82.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 7407/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO.  RECEBIMENTO INDEVIDO DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DA TITULAR.  CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:
ARQUIVAMENTO DO FEITO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. SAQUE DE APENAS 2 (DUAS) PARCELAS, A PRIMEIRA REFERENTE AO
MÊS  DE  ÓBITO  DA  SEGURADA.  ORIENTAÇÃO  Nº  04/2ª  CCR.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.  Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar  a
prática do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no recebimento indevido
de  2  (duas)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  às  competências  de  outubro  e
novembro/2014, causando ao INSS um prejuízo no valor de R$ 1.873,58 (um mil, oitocentos e
setenta e três reais e cinquenta e oito centavos). 2. O Procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito, aplicando ao caso o princípio da insignificância. 3. O Juízo da 1ª Vara
Federal de Lages/SC discordou da promoção de arquivamento, levando em conta que, ao atentar
contra  o  patrimônio  do  INSS,  qualquer  que  seja  o  valor  desse  prejuízo,  o  agente  ofende  a
coletividade  como  um  todo,  pelo  que  não  se  pode  atribuir  reprovação  mínima  à  conduta
investigada.  4.  Afigura-se  verossímil  acreditar  que  o  falecimento  de  qualquer  pessoa  exige  a
realização de despesas com funeral, bem como a quitação de dívidas, por mínimas que sejam,
deixadas  pelo  segurado  falecido,  especialmente  quando  de  origem  simples.  5.  No  caso  em
apreço, verifica-se a ocorrência de apenas 2 (dois) saques irregulares, sendo o primeiro referente
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ao  mês  do  óbito  da  segurada,  ocorrido  em  29/10/2014,  totalizando  R$  1.873,58  (um  mil,
oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos). 6. A respeito do tema, a 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão do MPF editou, em 27/11/2013, a Orientação nº 04, recomendando
aos  membros  oficiantes  na  área  criminal  que  dispensem  liminarmente  a  instauração  de
investigação  criminal  própria  ou  de  inquérito  policial  e  determinar,  se  assim  o  entender,  o
arquivamento  das  peças  de  informação  i)  relativas  a  fatos  já  abrangidos  pela  prescrição  da
pretensão  punitiva,  cujo  termo  inicial  é  a  data  do  último  saque  efetuado  após  o  óbito  do
beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários. 7. Insistência no arquivamento.

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

193. Processo: JF/MG-0041129-75.2014.4.01.3800-
RPCR

Voto: 7358/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME PRATICADO CONTRA A HONRA DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL EM
RAZÃO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME. QUEIXA
RECEBIDA COMO REPRESENTAÇÃO. DISCORDÂNCIA DO MEMBRO DO MPF. CPP, ART. 28.
SÚMULA 714 DO STF. AÇÃO PENAL PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE
DENÚNCIA.  1.  Processo  instaurado  a  partir  de  queixa-crime  apresentada  por  professor  da
Universidade Federal de Minas Gerais em desfavor de sua aluna, pela suposta prática dos crimes
previstos nos arts. 138, 139 e 140 c/c o art. 141, inciso III, todos do CP. 2. O Juiz Federal recebeu
a queixa como representação, e, após, remeteu os autos ao MPF, por considerar que, no caso,
não é cabível a ação penal privada autônoma, afastando a aplicação da Súmula 714 do STF. 3. O
Procurador da República oficiante discordou da decisão judicial, aduzindo que a Suprema Corte já
consolidou  o  entendimento  de  que  é  concorrente  a  legitimidade  do  MP e  do  ofendido  para
deflagrarem a ação penal nos casos de crime perpetrado contra a honra de servidor no exercício
de sua função. 4.  Remessa dos autos à 2ª CCR. 5.  A matéria discutida já está devidamente
pacificada no STF, tendo, inclusive, editado a Súmula nº 714, que assim dispõe: É concorrente a
legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação
do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício
de suas funções. O mesmo entendimento é adotado pelo STJ (HC 259.870/ES). 6. A opção por
uma das vias torna a outra preclusa. Assim, como já houve o oferecimento de queixa-crime, não é
mais  possível  a  apresentação  de representação  ao  MP.  Caso  o  Magistrado  rejeite  a  queixa,
caberá  ao ofendido ajuizar  recurso  em sentido estrito.  7.  Impossibilidade  de oferecimento de
denúncia, tendo em vista a existência de queixa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela  impossibilidade de
oferecimento  de  denúncia,  tendo  em vista  a  existência  de queixa,  nos  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: JF-PA-0025850-11.2012.4.01.3900-
INQ

Voto: 7450/2015 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM PERTENCENTE À OAB/PA. SUPOSTOS CRIMES
DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA,  ESTELIONATO  E  PECULATO.  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.
POSSIBILIDADE DE AVANÇO NAS INVESTIGAÇÕES. NECESSÁRIA RENOVAÇÃO DO PEDIDO
DE  QUEBRA  DO  SIGILO  BANCÁRIO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO MEMBRO OFICIANTE. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime descrito no art. 299 do Código Penal, em virtude de fatos
relacionados com a alienação de imóvel integrante do patrimônio da OAB  Seção do Pará, em
especial  a  falsificação  da  assinatura  do  Vice-Presidente  daquela  seccional  em  documentos
públicos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender
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ausente relevância penal quanto à suposta fraude na outorga de procuração por parte do Vice-
Presidente da OAB/PA em favor da investigada. No que concerne à possível prática de ilícito na
alienação de bem da entidade, consignou ser inútil a manutenção do presente inquérito sem a
quebra do sigilo de um dos investigados, beneficiado por liminar deferida pelo TRF da 1ª Região
em habeas corpus contra decisão que havia autorizado inicialmente a medida.  Requereu,  por
isso, a reapreciação da medida cautelar de quebra do sigilo bancário e, caso indeferido o pleito,
fosse considerado o pedido de arquivamento também quanto ao segundo fato, por inviável  a
continuidade da investigação. 3. O Juízo da 3ª Vara Federal do Pará discordou do arquivamento,
remetendo os autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP. 4. O arquivamento do presente
inquérito,  sem o  esclarecimento  dos  fatos,  afigura-se  prematuro,  mesmo no  que  se  refere  à
falsificação da assinatura do Vice-Presidente da OAB/PA na procuração pública utilizada para
formalização da venda do imóvel da autarquia, em face da conexão entre os delitos. 5. O caso, se
porventura comprovada uma das linhas investigatórias, no sentido de que parte do recurso para o
pagamento do imóvel teve origem no patrimônio do Presidente da OAB/PA, ganha contornos que
podem também indicar eventual prática do crime de peculato ou mesmo de estelionato. 6. Tal
contexto poderá ser, de fato, melhor delineado se for possível aferir a movimentação bancária dos
investigados, a fim de identificar a origem dos valores utilizados para o pagamento do imóvel da
entidade, atestando-se, ou não, a veracidade dos indícios que vinculam um dos investigados ao
Presidente da Seccional da OAB. 7. A decisão do TRF da 1ª Região, contudo, proferida em sede
liminar nos autos de habeas corpus teve por fundamento único a alegação de que a quebra de
sigilo  não  havia  sido  corretamente  motivada,  deixando  entrever,  como  admitido  pelo  próprio
membro oficiante, a viabilidade da medida, que deve ser novamente pleiteada. 8. É importante
consignar,  nesse  ponto,  que  as  iniciativas  devem ser  independentes,  não  cabendo  ao  órgão
ministerial oficiante condicionar, no caso, o pedido de arquivamento à previa decisão do Juízo de
primeiro grau. 9. O indeferimento do pedido de quebra de sigilo, em outros termos, não deve ter
por consequência o arquivamento deste apuratório. A decisão não é definitiva, cabendo recurso
nos autos de procedimento cautelar próprio. 10. Não homologação do arquivamento, devolvendo-
se os autos ao Procurador da República oficiante para que seja ajuizado novo pedido de quebra
do sigilo bancário em procedimento cautelar próprio.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
arquivamento, devolvendo-se os autos ao Procurador da República oficiante, nos 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: JF/PR/CUR-5040004-
69.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 7580/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90, ART.
2º, II.  MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DÉBITO FISCAL
SUPERIOR  A  R$  10.000,00.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir
de Representação Fiscal para fins Penais, dando conta de possível crime de sonegação fiscal,
previsto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137/90. 2. O Procurador da República oficiante, considerando
que o valor dos tributos elididos resultou na constituição de um crédito tributário no montante de
R$ 14.223,61 (catorze mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos) promoveu o
arquivamento do feito  por  entender  atípica a conduta do agente em virtude da incidência  do
princípio da insignificância, adotando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil  reais)  previsto  no art.  1º  da Portaria  MF nº  75/2012.  3.  O Juízo  da 14ª  Vara Federal  de
Curitiba/PR  discordou  da  promoção  ministerial,  consignando  que,  de  acordo  com  recentes
julgados do STJ, o valor utilizado como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância
deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. No presente caso, não há que se falar em
mínima ofensividade, tampouco em reduzido grau de reprovabilidade social, uma vez que o delito
em análise (sonegação fiscal) atinge bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, a ordem
jurídica tributária como um todo, sendo, portanto, relevante do ponto de vista penal. 5. Por outro
lado, o valor sonegado (R$ 14.223,61) pelo representante da empresa investigada supera o valor
R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto na Lei n.º 10.522/2002, como limite para o arquivamento das
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execuções, sem baixa na distribuição. Esse o valor (R$ 10.000,00) que deveria ser considerado
para aferição da insignificância da conduta imputada ao acusado, caso fosse possível a aplicação
do  postulado  aos  crimes  de  sonegação  fiscal.  6.  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  REsp
1491368/PR,  5ª  Turma,  Rel.  Ministro  Gurgel  de  Faria,  DJe  12/06/2015;  AgRg  no  AREsp
561.909/PR, 6ª Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti  Cruz, DJe 22/04/2015. 7. 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.

196. Processo: JF-RIB-0006479-89.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 7745/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A).
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.
Trata-se de procedimento investigatório instaurado para apurar possível crime de contrabando,
previsto no art. 334-A do Código Penal, em razão da apreensão de 23 (vinte e três) maços de
cigarro  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  de  documentos  que  atestassem  seu
ingresso  lícito  no  território  nacional.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, ressaltando o valor ínfimo da
mercadoria apreendida (R$ 80,50). 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento por considerar
inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros. 4. Com efeito, a
natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior rigor na adoção do princípio da
insignificância  em razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  do  dever  de  rígido
controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  5.  Este  Colegiado  vem  decidindo,
entretanto, que as importações de até 40 maços de cigarro possibilitam, excepcionalmente, a
aplicação do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar não há
que se falar em conduta insignificante. 6. Insistência no arquivamento do feito.

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

197. Processo: JF-RIB-0006524-93.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 7275/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  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 procedimento investigatório instaurado para apurar possível crime de contrabando,
previsto no art. 334, § 1º, alínea c, do Código Penal, em decorrência da apreensão de 76 (setenta
e seis) 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 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto/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, 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.
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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.

198. Processo: JF-RIB-0006887-80.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 7746/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A).
CIGARROS.  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar  possível
crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código Penal, em razão da apreensão de 40
(quarenta) 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 o valor
ínfimo da mercadoria apreendida (R$ 140,00). 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento por
considerar inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros. 4. Com
efeito, a natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior rigor na adoção do
princípio da insignificância em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Este Colegiado vem decidindo,
entretanto, que as importações de até 40 maços de cigarro possibilitam, excepcionalmente, a
aplicação do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar não há
que se falar em conduta insignificante. 6. Insistência no arquivamento do feito.

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

199. Processo: JF-RIB-0006924-10.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 7406/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  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 procedimento investigatório instaurado para apurar possível crime de contrabando,
previsto  no  art.  334,  §  1º,  alínea  c,  do  Código  Penal,  em decorrência  da  apreensão  de  68
(sessenta e oito) 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 7ª Vara Federal de Ribeirão Preto/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, 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
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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.

200. Processo: JFRJ/GON-PIMPCR-0000835-
77.2014.4.02.5117

Voto: 7355/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO GONÇALO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP,
ART. 171, § 3º). CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ATIPICIDADE. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Procedimento investigatório instaurado a partir de ofício encaminhado pela
72ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, noticiando a suposta ocorrência do crime de estelionato
majorado (CP, art. 171, § 3º), tendo em vista que particular teria trabalhado como empregada
doméstica por alguns meses no ano de 2011, período em que recebia o benefício bolsa-família. 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base na atipicidade, por não
vislumbrar  prova  de  qualquer  fraude  da  investigada,  uma  vez  que  o  vínculo  empregatício  é
posterior ao cadastramento do benefício. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª
CCR. 3. Fatos narrados que não caracterizam o crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171,
§ 3º), posto que não há indicação de que a investigada tenha praticado qualquer ato fraudulento
perante  o  órgão  responsável  pela  concessão  do  benefício,  circunstância  necessária  para
configurar o tipo penal ora em análise. 4. Insistência no arquivamento.

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

201. Processo: JFRJ/NTR-0000382-
30.2014.4.02.5102-INQ

Voto: 7396/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, I, E
2º, II. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62,
IV,  DA LC Nº  75/93.  INOCORRÊNCIA DE BIS  IN IDEM.  FATOS DISTINTOS.  APURATÓRIO
INSTAURADO  APÓS  A  CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO  CRÉDITO.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 1º, inc. I, e 2º, inc. II, da Lei nº 8.137/90, em razão de possível
fraude no recolhimento do IRPF consistente na omissão de valores recebidos em conta bancária
mantida em Zurich, na Suíça, o que teria gerado um acréscimo patrimonial a descoberto, recebido
nos anos 2000 e  2002.  2.  Tendo em vista  que  o  ora  investigado  já  teria  sido  anteriormente
denunciado pelo  crime de sonegação fiscal  decorrente  da omissão de declaração da aludida
conta, dando origem à Ação Penal nº 0500281-22.2003.4.02.5101, que tramita perante o Juízo da
3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, o MPF requereu o declínio de competência. Todavia,
diante  da  informação  de  que  já  foi  proferida  sentença  nos  autos  daquele  feito  (fl.  278),  o
Procurador da República oficiante requereu o arquivamento dos autos, por considerar evidenciado
o bis in idem entre o fato objeto do presente IPL e aquele da referida sentença. 3. O Juiz da 2ª
Vara Federal Criminal de Niterói/RJ discordou do arquivamento, remetendo os autos a esta 2ª
CCR.  4.  Com  efeito,  os  fatos  são  distintos.  Nos  autos  da  Ação  Penal  nº  0500281-
22.2003.4.02.5101,  a  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva,  como
reconhecida pelo STJ (REsp 1.170.545), ocorreu pela data do fato indicada na denúncia (2003),
época  em que  não  havia  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  condição  objetiva  de
punibilidade. Na ocasião, ressalte-se, a exigibilidade do crédito ainda encontrava-se pendente no
âmbito administrativo. 5. O fato objeto do IPL nº 003/2003, que deu origem à aludida ação penal,
em síntese, não é o mesmo fato objeto do presente IPL (0955/2013), já que este somente foi
instaurado  em  2013,  após  o  encerramento  do  procedimento  administrativo  fiscal,  com  a
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constituição definitiva do crédito tributário. 6. Enquanto não se constituir, definitivamente, em sede
administrativa, o crédito tributário, não se terá por caracterizado, no plano da tipicidade penal, o
crime contra a ordem tributária, tal como previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90. Em consequência,
e por ainda não se achar configurada a própria criminalidade da conduta do agente, sequer é lícito
cogitar-se da fluência da prescrição penal, que somente se iniciará com a consumação do delito.
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.

202. Processo: JFRJ/TRI-2005.51.02.005157-4-INQ Voto: 7359/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
TRÊS RIOS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I, DA LEI Nº
8.137/90. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93).
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO Nº  28 DA 2ª
CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90,
por parte de sócios administradores de empresa privada. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  base  na  falta  de  interesse  de  agir,  em  razão  do
reconhecimento da prescrição antecipada. Discordância do Magistrado. Aplicação do art. 28 do
CPP.  3.  Enunciado  nº  28  desta  2ª  CCR:  Inadmissível  o  reconhecimento  da  extinção  da
punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em  perspectiva,  por  ferir  os  primados
constitucionais  do  devido  processo  legal,  da  ampla  defesa  e  da  presunção  de  inocência.  4.
Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva  com fundamento em pena hipotética,  independentemente da existência  ou
sorte do processo penal. 5. Considerando que a pena máxima abstratamente cominada ao crime
em questão (CP, art. 171, § 3º) é de 5 (cinco) anos de reclusão, e que a constituição definitiva do
crédito ocorreu em 21/12/2004, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal somente ocorrerá em dezembro de 2016, conforme a regra prevista no artigo 109, III, do
Código Penal. 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.

203. Processo: JF-RJ-0023929-05.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 7594/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL (CP, ART. 216-A).  PROFESSOR QUE
TERIA BEIJADO UMA ALUNA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ATIPICIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito Policial instaurado a partir de ofício encaminhado pelo Reitor do Colégio Pedro II,
comunicando a suposta prática do crime de assédio sexual (CP, art. 216-A), tendo em vista que
professor, lotado no campus Humaitá/RJ, teria beijado uma aluna. 2. Consta dos autos que: a) a
aluna tinha 14 anos de idade; b) o beijo teria ocorrido, a pedido do professor, em uma casa de
festas restrita a maiores de 18 anos, no dia 06/07/2013; c) o beijo ocorreu com a aquiescência e
consciência de ambos, conforme declarações prestadas pelos envolvidos. 3. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento com base na atipicidade, por entender ausentes os
elementos objetivos do tipo penal ora analisado. Discordância do Magistrado. Remessa dos autos
à 2ª CCR. 4. Embora a conduta do professor tenha sido inadequada, não configura ilícito penal,
tendo em vista que não restou configurado o ato de constranger com intuito de obter vantagem ou
favorecimento  sexual,  elemento  objetivo  do  crime  do  art.  216-A  do  CP.  5.  Insistência  no
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arquivamento.

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

204. Processo: JF-RJ-2014.51.01.042215-5-PIMPCR Voto: 7373/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, § 3º).
PARTICULAR QUE ESTARIA RECEBENDO INDEVIDAMENTE O BENEFÍCIO BOLSA-FAMÍLIA.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA
LC Nº  75/93.  NÃO HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP. Particular que estaria
recebendo indevidamente o benefício bolsa-família, posto que a renda familiar per capita estaria
ultrapassando  o  limite  previsto  na  Lei  nº  10.836/04.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento com base na falta de justa causa para a deflagração de eventual ação
penal,  alegando que  a  comunicante  não  indicou  elementos  de  informação suficientes  para  a
apuração da veracidade dos fatos. Ressaltou, ainda, que, no caso de haver alguma irregularidade,
o  Ministério  de  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome comunicará  o  Ministério  Público
Federal. 3. Discordância do Magistrado. Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. Da análise dos autos,
verifica-se que nenhuma diligência foi realizada e não há demonstração inequívoca, segura e
convincente da ausência de justa causa para a persecução penal. 5. Fornecimento de todos os
dados da investigada (nome completo, CPF, RG e endereço). 6. Somente após o exaurimento das
diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir,
extreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve
promover o arquivamento das peças de informação.  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.

205. Processo: JFRS/SMA-5004876-
70.2015.4.04.7102-INQ - Eletrônico 

Voto: 7408/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTA MARIA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO.  SUPOSTA  FRAUDE  NA
PERCEPÇÃO  DE  SEGURO-DESEMPREGO.  TITULAR.  CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:
ARQUIVAMENTO DO FEITO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. REGULARIDADE DAS PARCELAS RECEBIDAS. DIREITO AO BENEFÍCIO
NO PERÍODO EM QUE O TRABALHADOR PERMANECE DESEMPREGADO. ARQUIVAMENTO.
INSISTÊNCIA. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime
previsto  no art.  171,  §  3º,  do Código Penal,  consistente  no recebimento indevido do seguro-
desemprego atribuída a investigado que se encontrava trabalhando durante tempo concomitante
com  o  recebimento  do  benefício.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, aduzindo a regularidade das parcelas recebidas. 3. O Juízo da 3ª Vara
Federal de Santa Maria/RS discordou da promoção de arquivamento, levando em conta que, por
ocasião da fiscalização do MTE fora apresentada uma versão para a presença do trabalhador na
empresa, havendo posteriormente a assinatura da CTPS. 4. Há nos autos informação de que o
investigado realizou o saque de 2 (duas) parcelas referentes ao seguro-desemprego, uma em
08/04/2015 e outra em 08/05/2015, ambas nos valores de R$ 1.023,86 (um mil, vinte e três reais e
oitenta  e  seis  centavos).  Consignou  o  Juízo  de  origem que,  nesse  ínterim,  que  o  saque da
segunda parcela ocorreu quando o investigado encontrava-se em situação de reemprego, o que,
em tese, poderia configurar o delito de estelionato qualificado. 5. Não se verifica, todavia, indícios
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de  fraude  na  percepção  do  referido  benefício.  Tendo  em vista  que  o  investigado  ficou  sem
trabalhar entre 9/2/2015 a 3/4/2015, ou seja, por aproximadamente 60 (sessenta) dias, os valores
pagos  nos  meses  de  abril  e  maio/2015  são  relativos  aos  dois  meses  em  que  permaneceu
desempregado, possuindo, por isso, o direito aos valores depositados. 6. Como enfatizado nas
razões expostas pela Procuradora oficiante, tal conclusão é embasada no art. 17, caput e §§ 1º e
2º da Resolução nº 467, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador,  vale
dizer, o trabalhador terá direto a 1 (um) parcela, caso fique desempregado por 30 a 44 dias e 2
(duas) parcelas, se desempregado de 45 a 74 dias, como se vê no caso em apreço. 7. Portanto, o
trabalhador desempregado deve ter seu benefício suspenso no momento em que se reempregar.
Contudo, terá direito a receber as parcelas relativas ao período que permaneceu desempregado.
Note-se, aqui, que a parcela prevista para ser creditada em 7/6/2015 não foi sacada, em virtude
da nova relação de emprego. 8. Insistência no arquivamento.

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

206. Processo: JF-SOR-0005792-88.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 7542/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO.  CP,  ART.  342.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV.  POTENCIALIDADE  LESIVA DO  DEPOIMENTO.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Juízo da 3ª
Vara do Trabalho de Sorocaba/SP para apurar suposta prática do crime de falso testemunho,
descrito no art. 342 do CP. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, ressaltando que, após análise da sentença proferida naqueles autos, fica evidente que o
depoimento da testemunha não foi levado em conta quando do exame do conjunto probatório. 3.
O Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP discordou das razões ministeriais por entender que o
depoimento prestado era juridicamente relevante para o deslinde da causa. 4. Para configuração
do crime de  falso  testemunho,  não se exige  a  efetiva  influência  na  decisão  judicial.  Basta  a
existência de potencialidade lesiva das declarações prestadas pela testemunha. Precedentes do
STF e do STJ. 5. Declaração falsa que se revestiu de potencialidade lesiva, haja vista que versou
sobre fato juridicamente relevante para a solução da lide. 6. 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.

207. Processo: JF/SP-0001815-69.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7596/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL.  OBTENÇÃO  DE  FINANCIAMENTOS  PARA  AQUISIÇÃO  DE  MOTOCICLETAS
MEDIANTE FRAUDE. LEI Nº 7.492/86, ART. 19. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO
FEDERAL.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  LESIVIDADE  DA  CONDUTA.
VULNERAÇÃO  DO  BEM JURÍDICO.  ANÁLISE  DOS  SEUS  EFEITOS  NUMA PERSPECTIVA
AMPLIADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar
possível  prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  7.492/86,  consistente  na obtenção de
financiamentos  fraudulentos  para  aquisição  de  motocicletas.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo que os financiamentos em tela, incidentes
sobre  duas  motocicletas,  não  colocaram  em  risco  o  Sistema  Financeiro  Nacional  em  sua
integralidade, tampouco ameaçaram o patrimônio da instituição bancária. Ressaltou, ainda, que
os fatos narrados configuram mero inadimplemento de obrigação civil avençada entre as partes.
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3.  O Juízo da 6ª  Vara Federal  Criminal  de São Paulo  discordou das razões ministeriais,  por
entender que a falsificação de documentos descrita nos autos sugere indícios de prática delitiva e
não mero inadimplemento de obrigação civil. 4. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de
empréstimo com destinação específica e vinculada  com recursos públicos ou não, concedidos
por instituições públicas ou privadas  configura, em tese, o crime previsto no art. 19 da Lei nº
7.492/86. 5. Não se pode olvidar que a prática de crimes dessa natureza tem se tornado cada vez
mais  comum.  Logo,  a  ausência  de  repressão  penal  em  casos  como  o  presente  implica  a
vulneração do bem jurídico tutelado pela norma em comento, já que a análise dos seus efeitos,
numa  perspectiva  coletiva,  pode  indicar  grave  lesão  ao  bem  jurídico  que  a  norma  objetiva
proteger.  Precedente da 2ª CCR (IPL Nº 00251/2013,  unânime,  590ª Sessão, 16/12/2013).  6.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

208. Processo: JF/SP-0002853-19.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7360/2015 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. A Procuradora 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.

209. Processo: TRE/MG-PET-0000006-
33.2015.6.13.0350

Voto: 7546/2015 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE MINAS GERAIS

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA ELEITORAL. CE, ART.
347. MPE: ARQUIVAMENTO DO FEITO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV. AUSÊNCIA DE DOLO. COMINAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA.
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  Termo
Circunstanciado instaurado para apurar possível crime previsto no art. 347 do Código Eleitoral, em
virtude da ausência aos trabalhos no pleito de 2014, de eleitora nomeada 2ª mesária da Mesa
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Receptora de Votos da 350ª Zona Eleitoral de Poços de Caldas/MG. 2. O Promotor de Justiça
Eleitoral promoveu o arquivamento do feito, ressaltando a ausência de dolo e a aplicação, no
caso, de sanção administrativa. 3. O Juízo da 350ª Zona Eleitoral de Poços de Caldas/MG rejeitou
a manifestação ministerial, consignando que a eleitora convocada foi advertida expressamente de
que, nos termos do art. 13 da Resolução TSE nº 23.299/2013, a ausência no dia e hora dos turnos
das eleições, importariam na prática do crime de desobediência previsto no art. 347 do CE, sem
prejuízo das demais sanções previstas na legislação. 4. No presente caso, observa-se, de início,
que não restou configurada a existência de dolo por parte da eleitora convocada. Em todas as
ocasiões nas quais foi instada a se manifestar, apresentou justificativa que a impossibilitava de
comparecer ao treinamento e aos trabalhos de mesa receptora de votos no pleito de 2014. Não se
vislumbra, na espécie, intenção deliberada e acintosa de desobedecer ordem judicial, havendo
justificativas plausíveis para a ausência. 5. De outra parte, consolidou-se entendimento no sentido
de que, para a caracterização do crime de desobediência, não se afigura suficiente o simples
descumprimento de ordem legal, sendo necessário que não exista previsão de sanção específica.
Ao que se tem, foi  imposta à investigada multa pelo noticiado descumprimento de seu mister
como  cidadã,  no  valor  de  R$  351,40,  já  devidamente  recolhido.  6.  Precedentes:  2ª  CCR,
Procedimento nº 1.23.003.000461/2014-14, unânime, 617ª Sessão Ordinária, de 6/4/2015; STJ,
HC nº 299.171/RS, 5ª Turma, DJe 26/11/2014; e STF, HC nº 86.254/RS, 2ª Turma, DJ 10/03/2006.
7. Insistência no arquivamento.

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

210. Processo: JFRJ/BPI-0002173-
17.2013.4.02.5119-AP

Voto: 7595/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
BARRA DO PIRAÍ

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

Ementa: AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3°).
UTILIZAÇÃO DE MEIO FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO
OBJETIVO PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. 1. Ação Penal. Suposta prática do crime
previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Particular  que,  mediante  intermediação  de  outra  pessoa,
requereu e obteve, na agência da Previdência Social em Mendes/RJ, benefício de aposentadoria
por tempo de serviço, valendo-se para tanto de tempos de serviço fictícios, o que lhe permitiu
receber valores indevidos nos períodos de 30/09/2004 a 31/12/2012, causando prejuízo ao INSS
no  valor  de  R$  148.907,24.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  ofereceu  proposta  de
suspensão condicional do processo a um dos acusados, por vislumbrar que sua participação teria
sido de menor importância, ensejando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art. 29, § 1º, do CP. 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou da proposta do benefício. 4. A
concessão da  suspensão condicional  do  processo  está  condicionada ao  preenchimento,  pelo
acusado, dos requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95 e art. 77 do CP. 5. Ao denunciado por crime
de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), cuja pena mínima é de 1 (um) ano e (4) meses, não se
pode  deferir  o  referido  benefício,  que  pressupõe  pena  mínima  de  até  01  (um)  ano.  6.
Inaplicabilidade da figura privilegiada do crime de estelionato, prevista no art. 171, § 1º, do CP,
pois  apesar  de  o  réu  ser  tecnicamente  primário,  não  é  de  pequeno  valor  o  prejuízo  (R$
148.907,24), além do que não cabe a aplicação do princípio da insignificância ao caso. 7. Não
verificação de participação de menor importância (CP, art. 29, § 1°), uma vez que a descrição dos
fatos na denúncia aponta o acusado como beneficiário direto da infração penal, sendo que o delito
somente poderia se consumar mediante requerimento de concessão do benefício pelo referido
réu. Além do mais, a aplicação da causa de diminuição da participação de menor importância
depende de dilação probatória, não havendo elementos nos autos que sugiram sua aplicação de
plano. 8. Precedente da 2ª CCR: processo nº 0002081-39.2013.4.02.5119, julgado na Sessão nº
622, no dia 22/06/2015, por unanimidade. 9. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar continuidade à persecução, facultando-se ao Procurador da República oficiante a
oportunidade de prosseguir no feito, se assim entender pertinente.

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

NÃO PADRÃO

211. Processo: 1.22.000.002521/2014-92 Voto: 7366/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC N° 75/93).
SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 297 E 304 DO CP. CONFLITO
CONHECIDO  PARA DECLARAR  A ATRIBUIÇÃO  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
MINAS GERAIS. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Procuradoria
Federal junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, comunicando a suposta prática dos
crimes descritos nos arts. 297 e 304 do CP, uma vez que diversos ofícios da ANS materialmente
falsos foram remetidos para prestadores de serviços médicos da região metropolitana de Belo
Horizonte,  a  fim  de determinar  o  descredenciamento  de determinada operadora  de  plano  de
saúde.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  em  Minas  Gerais  promoveu  o  declínio  de
atribuições à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, tendo em vista que os documentos
falsos indicam essa cidade como possível  local  de confecção. 3. A Procuradora da República
oficiante na PR/RJ suscitou conflito negativo de atribuições, por entender que não há suporte
probatório mínimo que indique que as falsificações tenham ocorrido no Estado do Rio de Janeiro.
4.  Conquanto  conste  nos  documentos  menção  à  Gerência-Geral  de  Acompanhamento  das
Operadoras e Mercado  GGAME, órgão sediado no Rio de Janeiro, não é possível afirmar que os
falsos foram praticados nessa cidade, ainda mais levando em conta as informações do Gerente-
Geral da GGAME de que os documentos falsos não partiram daquela Gerência e que os ofícios
originais, de acordo com a numeração, retratam fatos diversos. 5. A única certeza é que os ofícios
falsos foram apresentados a empresas sediadas em Minas Gerais para prejudicar operadora de
plano de saúde que também tem sede nesse Estado, não havendo, até o presente momento,
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e do local onde ocorreu as
falsificações. 6. O procedimento deve tramitar no local em que a colheita de provas seja facilitada,
medida  que  traz  notórios  benefícios  à  persecução  penal.  7.  Atribuição  da  Procuradora  da
República oficiante na PR/MG.

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

212. Processo: 1.25.005.000503/2014-14 Voto: 7367/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC N° 75/93).
SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (CP,
ART.  298),  FALSIDADE  IDEOLÓGICA (CP,  ART.  299)  E  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  (LEI  Nº
9.613/98,  ART.  1º).  CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE LONDRINA. 1. Notícia de Fato instaurada
a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Receita Federal do Brasil
em  Londrina,  dando  conta  da  suposta  ocorrência  dos  crimes  de  falsificação  de  documento
particular (CP, art. 298), falsidade ideológica (CP, art. 299) e lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98,
art. 1º). 2. Diversas irregularidades verificadas em ação fiscal. Empresa privada que nunca teria
existido de fato. O contrato social e as diversas alterações realizadas não teriam passado de atos
jurídicos simulados. 3. A Procuradora da República oficiante na PRM de Londrina promoveu o
declínio de atribuições à Procuradoria da República no Estado do Paraná, a fim de que os autos
fossem remetidos a uma das varas federais especializadas no processamento e julgamento dos
crimes previstos na Lei nº 9.613/98. 4. A Procuradora da República oficiante na PR/PR suscitou
conflito negativo de atribuições, por entender que não restou configurado o crime de lavagem de
dinheiro. 5. As condutas investigadas foram praticadas 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. 6. Ausência
de indícios da ocorrência de crime antecedente descrito na redação original do art. 1º da Lei nº
9.613/98.  7.  Atribuição  da  Procuradora  da  República  oficiante  na  PRM  de  Londrina  para  o
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prosseguimento do feito em relação aos crimes dos arts. 298 e 299 do CP.

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

213. Processo: 1.34.017.000095/2014-52 Voto: 7597/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC N° 75/93).
SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 297 E 304 DO CP. CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SÃO
CARLOS. 1. Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do CP.
Empresa  privada  que  requereu  à agência  da  Receita  Federal  do  Brasil  de  São Carlos/SP a
abertura de CNPJ, utilizando-se de contrato social falso. 2. Consta dos autos que o registro dos
atos constitutivos da empresa investigada teria ocorrido no 3º Cartório de Títulos e Documentos e
Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Entretanto, após expedição de
ofício ao referido cartório, constatou-se que o número constante no instrumento contratual referia-
se ao Termo de Abertura de Livro Diário de outra empresa. 3. O Procurador da República oficiante
em São Carlos determinou a remessa dos autos à Procuradoria da República em São Paulo/SP,
por entender que o falso teria sido praticado nessa cidade e que o crime de uso é mero post
factum impunível, quando utilizado pelo próprio autor da falsidade. 4. A Procuradora da República
oficiante na PR/SP suscitou conflito negativo de atribuições, aduzindo que o contrato social não foi
registrado em São Paulo, posto que o selo de nº 407.595, que indicaria o registro do documento
perante o 3º Cartório de Títulos e Documentos, é falso. 5. Razão assiste à Procuradora suscitante
quando afirma que diante da própria inautenticidade do documento, não há como saber onde
ocorreu a sua confecção, sendo certo, apenas, que a sua utilização deu-se no município de São
Carlos, visando à inscrição no CNPJ de empresa inexistente de fato. 6. O procedimento deve
tramitar no local em que a colheita de provas seja facilitada, medida que traz notórios benefícios à
persecução penal. 7. Atribuição da Procuradora da República oficiante na PRM  São Carlos/SP.

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

214. Processo: JF/MG-0006071-40.2016.4.01.3800-
INQ

Voto: 8315/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  INQUÉRITO  POLICIAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.
DOENÇA DA VACA LOUCA. EVENTUAIS EFEITOS AMBIENTAIS QUE NÃO SE RESTRINGEM
AO  ÂMBITO  DE  ESTADOS  DA FEDERAÇÃO  INDIVIDUALMENTE  CONSIDERADOS.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime tipificado no artigo 268 (infração de medida sanitária
preventiva)  do Código Penal.  2.  Uso de subproduto de origem animal  para a alimentação de
ruminantes. Violação do art. 1º da Instrução Normativa nº 08 do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, que visa evitar o aparecimento e disseminação da Encefalopatia Espongiforme
Bovina   EEB,  mais  conhecida  como  ''doença  da  vaca  louca''.  3.  Declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual, submetido à apreciação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal. 4. O potencial lesivo da conduta não se restringe ao âmbito estadual.
O controle da alimentação de ruminantes é de interesse federal, uma vez que a contaminação das
carnes pela doença da vaca louca, se em grande escala, prejudica a economia interna do país, e
não apenas pequenos produtores, já que as carnes perdem valor de comércio na exportação, em
razão da desconfiança de países importadores. 5. O cumprimento da medida sanitária é imposta
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e em se tratando de suposta
infringência à determinação do poder público federal, a competência para processar e julgar a
ação  criminal  é  da  Justiça  Federal.  6.  Precedente  da  2ª  CCR:  procedimento  nº
1.22.014.000013/2015-00,  julgado  na Sessão nº  620,  no  dia  11/05/2015,  por  maioria.  7.  Não
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homologação do declínio  de atribuições e designação de outro  membro do Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução criminal.

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

215. Processo: SR/DPF/PA-00683/2012-INQ Voto: 7600/2015 Origem: COJUD/PRPA - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
USO DE DOCUMENTO FALSO. CP, ARTS. 297 E 304. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO
Nº 33 DA 2ª CCR). APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FEDERAL FALSO PERANTE ÓRGÃO
MUNICIPAL.  OFENSA  À  FÉ  PÚBLICA DO  ÓRGÃO  RESPONSÁVEL  PELA EMISSÃO  DO
VERDADEIRO  DOCUMENTO.  COMPETÊNCIA  DA JUSTIÇA FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar os crimes tipificados nos arts. 297 e 304 do Código Penal, em
decorrência da apresentação de diploma da Universidade Federal do Pará  UFPA falso perante a
Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Anajás/PA.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o declínio de suas atribuições, por entender que não houve qualquer ofensa a bens,
serviços ou interesses da União, posto que o documento falso foi  apresentado perante órgão
municipal. 3. Nos delitos de falsidade (e consequentemente no de uso também) está em jogo a fé
pública do órgão responsável pela emissão dos verdadeiros documentos. Desse modo, em se
tratando de competência em razão da matéria, o bem jurídico tutelado quando se estiver perante
falsidade de documentos públicos federais é a fé pública dos respectivos órgãos, incidindo, deste
modo, a competência federal, com fulcro no inciso IV do art. 109 da CF. Precedentes do STF. 4.
Não homologação do declínio de atribuições. Designação de outro membro do MPF para dar
continuidade à persecução penal.

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

216. Processo: 1.14.006.000056/2015-58 Voto: 93/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: VOTO-VISTA.  NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTAS  IRREGULARIDADES  NO  REGISTRO  DE
CONVENÇÃO DE CONDOMÎNIO RELATIVA A PROJETO DE IRRIGAÇÃO EM RODELAS/BA,
IMPLANTADO  PELA CHESF  PARA REASSENTAR  FAMÍLIAS.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº  32  DA 2ª  CCR).  PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE
ITAPARICA/BA.  PROJETO  PÚBLICO  DE  INTERESSE  SOCIAL  PREDOMINANTE.  AÇÃO
GOVERNAMENTAL  QUE  ENVOLVE  A  CHESF,  A  CODEVASF  E  OS  MINISTÉRIOS  DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE MINAS E ENERGIA. ATUAÇÃO POR DELEGAÇÃO DA UNIÃO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular, dando
conta de suposta prática de fraude em negócio jurídico firmado entre a Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco (CHESF) e particulares proprietários de imóveis em projeto de irrigação situado
no município  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. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições, remetendo os
autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do Enunciado nº 32. 
3. Consta da representação inicial que a Convenção de Condomínio do Projeto de Irrigação de
Rodelas/BA foi registrada no Cartório da localidade a fim de implantar modalidade de loteamento
definida  pela  CHESF,  para  reassentar  famílias  oriundas  da  área  necessária  à  formação  do
reservatório da referida usina. 
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4. Diz a Procuradora da República oficiante que a CHESF é sociedade de economia mista e que a
suposta falsificação de documento ocorreu perante o Cartório da Comarca de Rodelas/BA, não se
relacionando diretamente com a União ou suas entidades. 
5.  Ocorre  que  o  Programa  de  Reassentamento  de  Itaparica,  incluindo-se  a  transferência  de
gestão e do patrimônio, representa um projeto público de interesse social  predominante, uma
Ação Governamental, que envolve a CHESF e a CODEVASF, com a interveniência e anuência da
União, por intermédio do Ministério da Integração Nacional e do Ministério de Minas e Energia. 
6.  Atualmente,  a execução do referido programa de reassentamento abrange diversas ações,
entre as quais podem ser destacadas a assistência ao reassentado, a transferência dos serviços
públicos,  a  regularização  fundiária  dos  perímetros  e  a  titulação  dos  lotes,  a  compensação
financeira, a recomposição de renda familiar, a verba de manutenção temporária e a execução de
projetos e obras. 
7. Em todas essas frentes, é forçoso convir, a CHESF e a CODEVASF agem por delegação da
União, havendo elementos suficientes para legitimar a atribuição do Ministério Público Federal nas
questões envolvendo os entes responsáveis pela execução do Programa de Reassentamento de
Itaparica. 
8.  Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir  na persecução
penal.

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

217. Processo: 1.26.000.000283/2015-12 Voto: 7599/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CP, ART. 299. REVISÃO
DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  32  DA 2ªCCR).  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Particular que
teria utilizado um número de CPF em documento particular (contrato de compra e venda) e outro
em processo instaurado no Superior Tribunal de Justiça. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, por entender
que a falsidade em questão não implicou qualquer prejuízo à  União.  3.  Declínio  inadequado.
Possibilidade de a conduta investigada  uso indevido de número de CPF  ter  sido praticada
perante o STJ, o que justificaria a atribuição do MPF para apuração dos fatos. Necessidade de
aprofundamento das investigações para, após, fixar a Justiça competente para análise do caso. 4.
Não  homologação  do  declínio  de  atribuições.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

218. Processo: 1.29.000.000657/2015-98 Voto: 8314/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE SELO OU
SINAL PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO (CP, ARTS. 296, 304 E 171).
APRESENTAÇÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E GUIAS DE RECOLHIMENTO
RESCISÓRIO  DO  FGTS  FALSAS  PERANTE  A PREFEITURA DO  MUNICÍPIO  DE  PORTO
ALEGRE/RS.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR).  OFENSA À  FÉ
PÚBLICA DO  ÓRGÃO  RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  DO  VERDADEIRO  DOCUMENTO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta
prática dos crimes de falsificação de selo ou sinal público, uso de documento falso e estelionato
(CP, arts. 296, 304 e 171), tendo em vista a apresentação de Guias de Recolhimento do FGTS
(GRFs) e Guias de Recolhimento Rescisório do FGTS (GRRFs), com autenticações bancárias
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fraudulentas, perante a Prefeitura do município de Porto Alegre/RS. 2. O Procurador da República
oficiante, por entender que os fatos sob apuração não atraem o interesse da União, promoveu o
declínio de suas atribuições ao Ministério Público Estadual, ressaltando que as guias falsas foram
apresentadas perante órgão municipal. 3. Nos delitos de falsidade (e consequentemente no de
uso também) está  em jogo a fé  pública do órgão responsável  pela  emissão dos verdadeiros
documentos. Desse modo, em se tratando de competência em razão da matéria, o bem jurídico
tutelado quando se estiver perante falsidade de documentos públicos federais é a fé pública dos
respectivos órgãos, incidindo, deste modo, a competência federal, com fulcro no inciso IV do art.
109 da CF. Precedentes do STF. 4. Não homologação do declínio de atribuições. Designação de
outro membro do MPF para dar continuidade à persecução penal.

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

219. Processo: 1.31.000.001329/2015-51 Voto: 7730/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTS. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A; CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  INFORMAÇÕES  QUE  VIABILIZAM  A
MOVIMENTAÇÃO  INTERESTADUAL  OU  INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.
RESPONSABILIDADE DO IBAMA PELO CONTROLE E GERÊNCIA DO SISTEMA. INTERESSE
FEDERAL  EVIDENCIADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possíveis
crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº 9.605/98 e no art. 299 do Código
Penal, consistente na inserção de informações falsas em sistema oficial de controle de produtos e
subprodutos florestais (SISDOF), conforme Auto de Infração nº 9100760, lavrado em 21/07/2015
pelo IBAMA. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por
entender  que  não  há  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  3.  No  caso  ora
analisado,  o  investigado  inseriu,  em  sistema  oficial  de  controle  de  produtos  e  subprodutos
florestais (SISDOF), declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, incorrendo no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) ou nos crimes previstos nos
arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº 9.605/98. 4. Conforme estabelece o art. 1º da Instrução
Normativa IBAMA nº 112/06,  o Documento de Origem Florestal  (DOF),  instituído pela Portaria
MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento público federal que consiste em licença
obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais
de origem nativa, contendo as informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos,
gerado  pelo  sistema  eletrônico  denominado  Sistema  DOF.  5.  As  informações  constantes  no
sistema DOF viabilizam a movimentação interestadual ou internacional de produto florestal, por
essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o
interesse da União. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição,  vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

220. Processo: 1.31.000.001541/2015-18 Voto: 7729/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTS. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A; CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  INFORMAÇÕES  QUE  VIABILIZAM  A
MOVIMENTAÇÃO  INTERESTADUAL  OU  INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.
RESPONSABILIDADE DO IBAMA PELO CONTROLE E GERÊNCIA DO SISTEMA. INTERESSE
FEDERAL  EVIDENCIADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
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PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possíveis
crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº 9.605/98 e no art. 299 do Código
Penal, consistente na inserção de informações falsas em sistema oficial de controle de produtos e
subprodutos florestais (SISDOF), conforme Auto de Infração nº 9100762, lavrado em 22/07/2015
pelo IBAMA. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por
entender  que  não  há  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  3.  No  caso  ora
analisado,  o  investigado  inseriu,  em  sistema  oficial  de  controle  de  produtos  e  subprodutos
florestais (SISDOF), declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, incorrendo no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) ou nos crimes previstos nos
arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº 9.605/98. 4. Conforme estabelece o art. 1º da Instrução
Normativa IBAMA nº 112/06,  o Documento de Origem Florestal  (DOF),  instituído pela Portaria
MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento público federal que consiste em licença
obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais
de origem nativa, contendo as informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos,
gerado  pelo  sistema  eletrônico  denominado  Sistema  DOF.  5.  As  informações  constantes  no
sistema DOF viabilizam a movimentação interestadual ou internacional de produto florestal, por
essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o
interesse da União. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição,  vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

221. Processo: 1.34.001.006677/2015-01 Voto: 7755/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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
LEI  Nº  8.137/90).  EMPRESA  QUE  NÃO  ESTARIA  FORNECENDO  NOTAS  FISCAIS  AOS
CONSUMIDORES. 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 notícia-crime apresentada por
particular, comunicando eventual crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. V),
praticado,  em  tese,  por  empresa  privada  que  teria  se  negado  a  fornecer  notas  fiscais  aos
consumidores em virtude dos pagamentos pelos serviços por  ela  prestados.  2.  Promoção de
declínio  de atribuições ao Ministério  Público Estadual,  com amparo na ausência  de interesse
federal  no feito,  dada a sonegação de imposto municipal  (ISS).  3.  Declínio  inadequado.  4.  A
conduta  de  deixar  de  emitir  notas  fiscais  implica  sonegação  de  tributo  municipal  (ISS)  e,
concomitantemente,  de  tributos  federais  (PIS,  COFINS,  IRPJ,  IRPF e  Contribuições  Sociais).
Precedente  da  2ª  CCR (procedimento  nº  1.29.010.000135/2015-77).  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.

222. Processo: 1.34.001.006748/2015-67 Voto: 7579/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA
COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES DE CONDOMÍNIO INTEGRANTE DO PROGRAMA MINHA
CASA  MINHA  VIDA.  CP,  ART.  171,  §  2º,  I.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES
(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). NECESSIDADE DE APURAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS PARA
QUE SE POSSA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO REFERIDO PROGRAMA,
OPERACIONALIZADO  PELA  CEF.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
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expediente  do  Conselho  Regional  de  Corretores  de  Imóveis  em São Paulo,  dando conta  da
ocorrência de suposto crime de estelionato, em razão de irregularidades na comercialização de
unidades de condomínio integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, operacionalizado pela
Caixa Econômica Federal. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de suas
atribuições por entender que o fato em questão não se amolda às hipóteses previstas no art. 109
da Constituição Federal. 3. Ao que se tem, apura-se a suposta prática do delito previsto no art.
171, § 2º, inc. I, do Código Penal, em decorrência da venda irregular de imóveis do Programa
Minha Casa Minha Vida. 4. Contudo, não há o mínimo de apuração dos fatos para se afirmar a
inexistência de lesão ao referido programa, operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. 5.
Para se concluir que não há ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas é preciso esclarecer, ao menos, no caso, em que
consistem as irregularidades noticiadas. 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

223. Processo: DPF/JFA-00699/2014-INQ Voto: 7751/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171,
§ 3º). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 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 05 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após o
óbito do segurado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
fundamento na ausência de dolo na conduta do responsável pelos saques irregulares. 3. Tendo
em vista o recebimento irregular do benefício por 05 (cinco) 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. 4. Há indícios suficientes de autoria delitiva, uma vez que o
filho mais velho do segurado declarou,  perante a Polícia Federal,  ter sido o responsável pela
realização dos saques. 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, o 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.

224. Processo: JF-FRA-PIMP-0001611-
35.2015.4.03.6113

Voto: 7752/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). ART.
28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  ARQUIVAMENTO  FUNDAMENTADO  NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório
instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros, previsto no art. 334-A
do  Código  Penal,  em  razão  da  apreensão  de  5  (cinco)  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
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no  princípio  da  insignificância.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  por  considerar
inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros. Ademais, ponderou
que o investigado é reincidente específico  no crime em questão.  4.  A natureza dos produtos
(cigarros)  introduzidos  irregularmente  no  país  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da
insignificância,  em razão  do  efeito  nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  do  dever  de rígido
controle em sua comercialização no território nacional. 5. Este Colegiado 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.  Contudo,  a  reiteração  da  mesma  conduta  delitiva  impede  que  o  fato  seja
considerado como destituído de significação penal. Precedente da 2ª CCR (processo nº 0002997-
37.2014.4.03.6113,  julgado  na  Sessão  nº  616,  no  dia  18/03/2015,  por  unanimidade).  7.
Arquivamento inadequado. 8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

225. Processo: JF-FRA-0001633-93.2015.4.03.6113-
APN

Voto: 7753/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). ART.
28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  ARQUIVAMENTO  FUNDAMENTADO  NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório
instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros, previsto no art. 334-A
do Código Penal,  em razão da apreensão de 14 (quatorze) maços de cigarro de procedência
estrangeira, desacompanhados de documentos que atestassem seu ingresso lícito no território
nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte
no  princípio  da  insignificância.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  por  considerar
inaplicável o princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros. Ademais, ponderou
que o investigado é reincidente específico  no crime em questão.  4.  A natureza dos produtos
(cigarros)  introduzidos  irregularmente  no  país  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da
insignificância,  em razão  do  efeito  nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  do  dever  de rígido
controle em sua comercialização no território nacional. 5. Este Colegiado 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.  Contudo,  a  reiteração  da  mesma  conduta  delitiva  impede  que  o  fato  seja
considerado como destituído de significação penal. Precedente da 2ª CCR (processo nº 0002997-
37.2014.4.03.6113,  julgado  na  Sessão  nº  616,  no  dia  18/03/2015,  por  unanimidade).  7.
Arquivamento inadequado. 8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

226. Processo: JF/SP-0009217-07.2015.4.03.6181-
PCD

Voto: 7747/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONTRABANDO DE CIGARROS. CP, ART. 334-A. 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.
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1. Trata-se de procedimento investigatório instaurado para apurar possível crime de contrabando,
previsto no art. 334-A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 2.000 (dois mil) maços
de  cigarro  de  procedência  estrangeira.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância. 3. O Juízo da 3ª Vara Federal
de São Paulo discordou do arquivamento e remeteu os autos a este Colegiado, nos termos do art.
28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Com efeito, a natureza dos produtos (cigarros)
introduzidos no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância em razão do
efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização
no território nacional. 5. Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 40 maços de
cigarro  possibilitam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Já  nas
importações  superiores  a  este  patamar  não  há  que  se  falar  em  conduta  insignificante.  6.
Inobservância das normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio de cigarros
no país.  7.  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.

227. Processo: 1.22.012.000217/2014-71 Voto: 7368/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 140 DO CP EM
DETRIMENTO  DE  JUIZ  TRABALHISTA.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM RAZÃO  DE
DOENÇA  MENTAL  DA  AGENTE.  ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime tipificado no art. 140 do CP,
tendo em vista a publicação, por meio da rede social Facebook, de mensagens de cunho ofensivo
em face do juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG. 2. Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento, sob a alegação de que a investigada era incapaz de entender
o caráter ilícito de suas condutas ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por se
tratar de pessoa com quadro de alucinações mentais.  3.  A circunstância de a investigada ser
inimputável,  na forma do art. 26 do CP, não conduz à impossibilidade de ser deflagrada ação
penal em seu desfavor. Tal conclusão pode ser extraída do inciso II do art. 397 do CPP, segundo o
qual o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de
causa excludente da culpabilidade  do  agente,  ressalvando,  porém,  a  inimputabilidade.  Assim,
mesmo verificada tal condição no início da persecução, deve o juiz dar prosseguimento ao feito
para que, ao final, seja proferida sentença absolutória simples ou imprópria, nesse último caso
com aplicação de medida de segurança. 4. Inviável o arquivamento deste procedimento, havendo
solução  legal  diversa  adequada  ao  caso  vertente.  5.  Precedente  da  2ª  CCR:  processo  nº
0003778-83.2013.4.03.6181, julgado no Sessão nº 622, no dia 22/06/2015, por unanimidade. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

228. Processo: 1.23.003.000139/2015-68 Voto: 7364/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 50-A DA LEI Nº 9.605/98. DESTRUIR 7,43 HA DE FLORESTA AMAZÔNICA NATIVA
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
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Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática de crime ambiental,
previsto no art. 50-A, da Lei nº 9.605/98, tendo em vista a destruição de 7,43 hectares de floresta
amazônica  nativa,  objeto  de  especial  preservação,  sem  autorização  do  órgão  ambiental
competente. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base
na  atipicidade,  por  entender  que  a  conduta  investigada  não  demonstra  relevante  interesse
ambiental,  considerando  que  o  autuado  desmatou  cerca  de  sete  hectares  de  floresta.  3.  A
jurisprudência do STJ tem sido cautelosa na aplicação do princípio da insignificância aos crimes
ambientais, levando em consideração que determinadas agressões têm potencial capacidade de
afetar ecossistemas inteiros, podendo gerar dano ambiental irrecuperável, bem como a destruição
e até a extinção de espécies da flora e da fauna, a merecer especial atenção do julgador. (REsp
nº 1372370/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 04/09/2013) 4. Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

229. Processo: DPF-OPE-00030/2011-INQ Voto: 7318/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possíveis  crimes de invasão de terras públicas e  de
estelionato por parte de funcionária de uma instituição financeira, que, permanecendo em terras
indígenas por vários dias, teria induzido indígenas idosos aposentados a contraírem empréstimos.
Lei nº 4.947/66, art. 20 e CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33  2ª
CCR). Identificação de quatro supostas vítimas indígenas, sendo que apenas uma declarou ter
sido  abordada  pela  investigada  dentro  da  aldeia  e  as  demais  informaram que  a  abordagem
ocorreu dentro de uma agência bancária, no município de Oiapoque/AP. Modo de atuação que
atingiu outras pessoas não indígenas, tendo como características comuns entre as vítimas a idade
e a  baixa  instrução.  Condição  étnico-cultural  que  não  se  mostrou  como elemento  indutor  ou
facilitador da prática criminosa. Inexistência de indicativos de transindividualidade do crime que
pudessem atingir diretamente a organização social da comunidade indígena, seus costumes e
cultura.  Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  persecução.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

230. Processo: SR/DPF/MG-00422/2010-INQ Voto: 7404/2015 Origem: GABPR17-FPBN - FELIPE 
PEIXOTO BRAGA NETTO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de apropriação indébita e
patrocínio infiel. CP, art. 168, § 1º, inc. I, e 355. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33  2ª CCR). Interesse da constituinte não prejudicado no curso do processo, mas, sim, após o
trânsito em julgado, mesmo porque a autora obteve êxito em sua demanda. Eventual apropriação
indébita. 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  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.
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231. Processo: SR/DPF/PA-00430/2013-INQ Voto: 7405/2015 Origem: GABPR5-ARMS - ALAN 
ROGERIO MANSUR SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de mandado de busca e apreensão executado nos autos do
IPL nº  038/2007.  Diligência  que  resultou  na  apreensão  de  um computador  na  residência  da
investigada, no qual foram armazenados diversos arquivos de pornografia infantil. Lei nº 8.069/90,
art. 241-B. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Caso em que não
houve publicação do material na rede mundial de computadores, de acordo com as conclusões do
laudo  pericial.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade.  Conduta  restrita  à  captação  e  ao
armazenamento  de  arquivos  de  conteúdo  pornográfico  envolvendo  crianças  e  adolescentes.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

232. Processo: 1.02.002.000060/2015-77 Voto: 7539/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do desmembramento da NF nº 1.02.002.000054/2015-10 para
apurar  possíveis  irregularidades  praticadas  no  âmbito  da  Secretaria  de  Segurança  Pública  e
Transporte do município de São João de Meriti/RJ. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 - 2ª CCR). Fatos que se referem, na verdade, a supostos ilícitos envolvendo concessões
para exploração de serviços de táxi no referido município, bem como a realização de leilão para
alienação de veículos apreendidos. Matéria de competência local. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

233. Processo: 1.12.000.000873/2015-31 Voto: 7736/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  irregularidades,  entre  elas,  tráfico  de  drogas,  poluição  sonora  e
depredação,  que  estariam ocorrendo em um condomínio  residencial  situado  no município  de
Macapá/AP. 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
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

234. Processo: 1.13.000.000970/2015-96 Voto: 7326/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação dando conta da possível ocorrência de crime
ambiental  em  virtude  do  despejo  de  efluentes  no  Rio  Miriti,  localizado  no  município  de
Manacapuru/AM.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ªCCR).  Diligências
realizadas pelo Instituto de Proteção Ambiental da Amazônia (IPAAM). Ausência de indícios de
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que a ação ilícita tenha ocorrido em área federal ou em área declarada de interesse direto da
União ou de suas entidades. 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.

235. Processo: 1.17.000.002274/2015-75 Voto: 7252/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato. Golpe realizado por agentes
que alteram a numeração do código de barras do boleto bancário,  direcionando o valor pago
diretamente para a conta de laranjas. CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32  2ª CCR). Eventual fraude cometida em detrimento da boa-fé e do patrimônio de particular.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da Caixa Econômica Federal, uma vez
que, dentre outras instituições bancárias, a referida empresa pública federal foi utilizada somente
para o recebimento do depósito. 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.

236. Processo: 1.19.004.000138/2015-36 Voto: 7273/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de esbulho possessório. Representação
formulada  por  lavrador  assentado  pelo  INCRA no  município  de  São  Mateus  do  Maranhão,
noticiando que dois indivíduos teriam invadido seu o lote, desmatado e perfurado buracos para
construção  de  açudes,  além  de  ameaçá-lo  de  morte.  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. Querela
entre 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.

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

237. Processo: 1.20.002.000103/2015-04 Voto: 7742/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de ameaça e de disparo de arma de fogo em detrimento de
particulares, membros de associação de pequenos produtores rurais, que estão acampados às
margens da Estrada Eloá, no município de Cláudia/MT. CP, art. 147 e Lei nº 10.826/03, art. 15.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Eventual conflito entre particulares.
Inexistência de lesão a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas autarquias
ou  empresas  públicas  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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238. Processo: 1.20.004.000150/2015-20 Voto: 7225/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de termo de declarações no qual o representante comunica o
desaparecimento de sua filha, que saiu de Barra do Garças/MT em 28 de setembro de 2015 com
destino a Canarana/MT.  Relato  de que o ex-marido da desaparecida,  que teria  sido a  última
pessoa a se encontrar com ela, é amigo de um Delegado de Polícia Civil e que, desde então, a
família da suposta vítima tem sofrido ameaças. 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
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.

239. Processo: 1.22.010.000176/2015-14 Voto: 7218/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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, dando conta da ocorrência de incêndio em veículos de transporte coletivo, bem assim
requerendo a atuação do Ministério Público Federal para restabelecer a circulação da frota de
ônibus no município de Ipatinga/MG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  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.

240. Processo: 1.23.006.000302/2015-62 Voto: 7272/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  IBAMA,  dando  conta  da  prestação  de
informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais
(SISFLORA) e ao Cadastro Técnico Federal (CTF). CP, art. 299 e Lei nº 9.605/98, art. 69. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Prestação de informações falsas ao CTF
apurada nos autos da NF nº 1.23.006.000259/2015-35. Quanto ao SISFLORA, cuida-se de um
sistema de dados gerido e alimentado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União. Ausência 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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241. Processo: 1.23.006.000310/2015-17 Voto: 7451/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  IBAMA,  dando  conta  da  prestação  de
informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais
(SISFLORA). CP, art. 299 e Lei nº 9.605/98, art. 69. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32  2ª CCR). Movimentação irreal de madeira, com base em transmissões fraudulentas de
créditos florestais no SISFLORA, sistema de dados gerido e alimentado pela Secretaria do Meio
Ambiente do Estado do Pará. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União.
Ausência  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.

242. Processo: 1.24.000.001089/2014-48 Voto: 5858/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia de suposto exercício ilegal da medicina (art. 282, CP). Revisão de declínio
(Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

243. Processo: 1.25.004.000218/2015-94 Voto: 7403/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato deflagrada a partir de remessa do Registro Especial nº 46/2015, instaurado pela
Polícia Federal de Guarapuava/PR para apuração de possível ocorrência dos crimes previstos
nos arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/06, praticados em recinto da Universidade Tecnológica Federal
do Paraná  Campus Guarapuava. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  na  prática  de  crime de  tráfico  de  entorpecentes.
Circunstâncias  fáticas  que  não  apontam  qualquer  infração  penal  em prejuízo  direto  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Inexistência 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.

244. Processo: 1.26.005.000307/2014-11 Voto: 60/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de exercício ilegal da medicina (art. 282, CP) e de falsidade
ideológica (art. 299, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
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penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

245. Processo: 1.27.002.000197/2014-71 Voto: 9137/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia de suposto exercício ilegal da medicina (art. 282, CP). Revisão de declínio
(Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

246. Processo: 1.28.400.000144/2015-10 Voto: 7723/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
AÇU-RN

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  estelionato.  Relato  de  um  golpe
realizado por meio de ligação anônima, em que a suposta vítima foi informada de que teria ganho
um prêmio de dez mil reais e que para receber o mencionado valor deveria fazer depósitos em
determinadas contas. CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Transferências  efetuadas  de  contas  de  titularidade  da  vítima  mantidas  na  Caixa  Econômica
Federal. Não recebimento do prêmio prometido. Fraude cometida em detrimento da boa-fé e do
patrimônio de particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da empresa
pública  federal.  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.

247. Processo: 1.30.001.004667/2015-71 Voto: 7737/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  notícia-crime  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  comunicando  suposta  associação  entre  vereadores  e  milícia
comandada por policial militar. CP, art. 288-A. 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.

248. Processo: 1.32.000.000634/2015-98 Voto: 7540/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena
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Yanomami,  dando  conta  de  que  um  técnico  de  enfermagem,  contratado  por  uma  missão
evangélica conveniada, teria desviado valores da conta bancária de um indígena. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Fato que não configura disputa sobre direitos
indígenas. Ausência de indicativos de transindividualidade do ilícito aptos a atingir diretamente a
organização social  da comunidade indígena.  Inexistência  de lesão direta  a bens,  serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Carência 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.

249. Processo: 1.34.001.007152/2015-84 Voto: 7402/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de uso de documento falso (contrato social
de  empresa)  nos  autos  de  execução fiscal.  CP,  art.  304.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Possível inserção de assinatura falsificada (no campo de visto do
advogado) que, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar os
crimes praticados em detrimento de Junta Comercial. Caso em que a União não foi ludibriada nem
sofreu  prejuízo  direto  e  específico  na  cobrança  do  débito  fiscal.  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.

250. Processo: 1.34.002.000109/2014-05 Voto: 7354/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARACATUBA-SP

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  comunicação  prestada  pela
Procuradoria  Seccional  da  Fazenda  Nacional  em  Araçatuba/SP,  noticiando  eventuais
irregularidades no oferecimento, como garantia, de crédito financeiro consubstanciado em título
prescrito do Tesouro Nacional perante o Juízo das Execuções Fiscais da comarca de Birigui/SP.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Descaracterizado eventual crime
de falso no que tange ao referido título oferecido em penhora na execução fiscal. Fatos narrados
que configuram, em tese, o crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Empresa privada
que teria ludibriado outra empresa, repassando título do Tesouro Nacional prescrito para quitação
de tributos federais, mediante a cobrança de certa quantia. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

251. Processo: SRPF-AP-00314/2011-INQ Voto: 7344/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto uso de documento falso, a partir de notícia-crime
formulada pelo Conselho Regional de Serviço Social dando conta de que as ora investigadas
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teriam solicitado inscrição naquela entidade apresentando um diploma falso de graduação em
Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV) e de declínio de atribuição (Enunciado n° 33  2ª CCR). 1) Diligências realizadas.
Expediente do Ministério Público de que a referida instituição de ensino é investigada no IPL nº
152/2011  por  suposto  funcionamento  irregular  e  emissão  de  diplomas falsificados.  Relato  da
investigada,  por  meio  de  notícia-crime,  de  que  foi  vítima  do  crime  de  estelionato,  juntando
documentos, como trabalhos de conclusão de curso, notas, dentre outros, que permitem concluir
que as investigadas cursaram, de fato,  a  graduação em Serviço Social.  Ausência  de dolo  na
apresentação  de  diploma  falso  ao  Conselho  Regional  do  Serviço  Social.  Homologação  do
arquivamento.  2) Possível  crime de estelionato em detrimento das investigadas por parte dos
responsáveis  pelo  curso  de  graduação.  Carência  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
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge.

Homologação de Arquivamento

252. Processo: DPF/AGA/TO-00436/2013-INQ Voto: 7209/2015 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado, em
virtude da realização de saques indevidos alusivos a dois benefícios previdenciários após o óbito
dos respectivos titulares (marido e mulher). CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV). Oitiva dos filhos dos beneficiários. Indícios de que a esposa do segurado,
também  titular  de  benefício,  tenha  ficado  com  os  documentos  do  seu  marido.  Saques  que
cessaram antes do óbito da segurada. Ausência de elementos indicativos da autoria do ilícito
quanto ao benefício previdenciário da esposa 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.

253. Processo: DPF/JFA-00222/2015-INQ Voto: 7274/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  falso  testemunho  nos  autos  de
processo  em  trâmite  perante  a  Justiça  Federal  de  Muriaé/MG.  CP,  art.  342.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências verificadas nos depoimentos de
duas testemunhas que retratam apenas a diferença de percepção sensorial sobre a verdade real
dos fatos,  absorvidos de modo distinto.  Ausência de indícios de má-fé ou de vontade livre  e
consciente  de  prestar  declaração  falsa.  Dolo  não  evidenciado.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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254. Processo: DPF/MOS-01144/2013-INQ Voto: 7251/2015 Origem: SJUR/PRM-RN - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PAU DOS 
FERROS

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar roubo de uma agência dos Correios, no município de
Messias Targino/RN. CP, art. 157, § 2º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O
fato da webcam da agência encontrar-se desligada no momento da ação criminosa e a baixa
qualidade das imagens da câmera de um mercadinho próximo inviabilizaram a identificação dos
agentes.  Fragilidade  dos  depoimentos  prestados.  Ausência  de  linha  investigatória  viável.
Inexistência  de  diligências  capazes,  por  ora,  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.

255. Processo: DPF/RN-00402/2015-IP Voto: 7249/2015 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado na concessão de
benefício previdenciário. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Alegação de falsidade da certidão de óbito que instruiu ação ordinária de reconhecimento de
união estável cumulada com a obtenção de pensão por morte.  Constatação, logo na primeira
diligência, de que o referida certidão era verdadeira, como asseverado pelo próprio Tabelião que a
lavrou. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

256. Processo: DPF-UDI-00144/2014-INQ Voto: 7250/2015 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  roubo  de  um  caixa  eletrônico  da  Caixa  Econômica
Federal, localizado no Terminal Santa Luzia, município de Uberlândia/MG. CP, art. 157, § 2º, I e II.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A despeito  da  realização  de  inúmeras
diligências, não foi possível identificar a autoria delitiva. Ausência de linha investigatória viável,
uma vez que o único dado concreto (placa do veículo que se descobriu ser clonado) era falso.
Inexistência  de  diligências  capazes,  por  ora,  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.

257. Processo: DPF-UDI-00345/2013-INQ Voto: 7726/2015 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  em  detrimento  de  particulares  e  da  Caixa
econômica Federal (CP, art. 171, § 3º). Particular relata que terceiro teria aberto conta em seu
nome com documentos falsos em agência da CEF. Informação de que a referida conta seria para
recebimento de valores advindos de vendas de aparelhos celulares por meio de sítio eletrônico,
sem a devida entrega dos produtos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar
das diligências realizadas, não foi possível a identificação da autoria. Instituição financeira que
guarda as imagens por apenas 6 (seis) meses, tendo o devido delito ocorrido há mais de 2 (dois)
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anos. 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.

258. Processo: JF/PE-2006.83.00.009661-3-INQ Voto: 7352/2015 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  parar  apurar  diversas  irregularidades  na  aplicação  de  recursos
transferidos  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  ao  município  de
Machados/PE. A 5ª CCR/MPF analisou os fatos relativos a sua atribuição e remeteu os autos a
este colegiado para exame de eventual prática do crime de apropriação indébita previdenciária
(CP, art. 168-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o último
pagamento no qual se identificou a ausência de repasse da contribuição previdenciária ocorreu
em 22/01/2002. Pena máxima cominada de 5 (cinco) anos de reclusão. Prescrição da pretensão
punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  III).  Extinção  da  punibilidade  do ilícito  penal  (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.

259. Processo: SRPF-AP-00197/2015-INQ Voto: 7732/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Particular que teria apresentado uma cédula falsa de R$100,00 para efetuar
pagamento  em  supermercado,  situado  no  município  de  Santana/AP.  Investigada  relata  que
adquiriu a referida nota através de um saque realizado no caixa eletrônico do Banco do Brasil e
que  não  tinha  conhecimento  de  sua  inautenticidade.  Inexistência  de  elementos  mínimos que
possibilitem identificar a autoria delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

260. Processo: SRPF-AP-00388/2013-INQ Voto: 7316/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  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, IV). Fato ocorrido em 22/08/2013, no interior da unidade do IBGE no Amapá.
Informação de que o nível de segurança do local é baixo e de que a sala onde estava o objeto é
acessada livremente por todos os servidores. Ausência de câmeras no local. Testemunhas úteis
não encontradas.  Carência  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.
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261. Processo: 1.04.100.000058/2015-15 Voto: 7577/2015 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  falsidade
ideológica eleitoral, por parte de Deputado Estadual, eleito nas eleições de 2014. CE, art. 350.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Prestação  de  contas  encaminhada pelo
TRE/RS, a pedido do MPE, para que fosse juntada aos autos cópia de recibo eleitoral relativo à
doação controversa. Diligências realizadas. Oitiva do Deputado Estadual e do suposto doador.
Doação efetuada por meio de um jantar de final de campanha, com a participação do declarante,
que não teve a clareza de que a compra do seu ingresso para o jantar, no valor de R$ 25,00,
constituía uma doação. Inexistência de dolo específico de fraudar ideologicamente um documento
para fins eleitorais. Ausência de potencial lesividade do fato no resultado do pleito. 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.

262. Processo: 1.12.000.000216/2015-93 Voto: 7724/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  certidão  extraída  dos  autos  de  ação  de  improbidade
administrativa  por  meio  da  qual  se  constatou  que  as  Portarias  nºs  56/2008  e  106/2008,  da
Superintendência Federal  de Agricultura no Amapá, juntadas à referida ação, não teriam sido
publicadas no Diário Oficial da União, sugerindo possível falsificação, pois delas não constavam
carimbos que certificam sua  publicação.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Carimbos que não indicam a publicação das portarias no DOU. Informação de que as portarias de
designação  são  publicadas  somente  no  Boletim  de  Pessoal  e  Serviços  do  Ministério  da
Agricultura,  Pecuária e Abastecimento.  Suspeita  inicial  de falsificação afastada.  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.

263. Processo: 1.13.002.000310/2015-95 Voto: 7498/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a fauna. Lei nº 9.605/98, art. 29. Apreensão de 8 (oito)
tartarugas cabeçudas (Peltocephalus dumerilianus), 1 (um) tracajá (Podocnemis unifilis), 1 (uma)
espingarda calibre 16, 6 (seis) cartuchos deflagrados, 1 (uma) motoserra, 1 (um) motor, 6 (seis)
Hp e 7 (sete) malhadeiras (específicas para apanha de quelônios), medindo 100 (cem) metros
cada uma, encontradas em uma barraca localizada nas proximidades do Lago do Rudela,  no
interior da REBIO do Abufari, município de Tapauá/AM. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Após  minuciosa  busca  na  área,  os  agentes  do  ICMBio  não  localizaram  os
responsáveis pelo acampamento, o que resultou apenas na soltura dos animais e incineração das
malhadeiras, bem como na guarda dos equipamentos e na entrega da arma de fogo à autoridade
policial competente. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
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.
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264. Processo: 1.14.006.000098/2015-99 Voto: 7375/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de desobediência nos autos de
execução  fiscal  em curso  perante  a  Subseção  Judiciária  de  Paulo  Afonso/BA.  CP,  art.  330.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Existência de ordem judicial que cominou
a aplicação de astreintes de 5% do faturamento da empresa executada e, após descumprimento
reiterado, a incidência de multa de 20% do valor da execução, nos termos dos arts. 14, parágrafo
único,  e  461-A,  §  3º,  do  CPC.  Entendimento  de  que,  para  a  caracterização  do  crime  de
desobediência,  não  se  afigura  suficiente  o  simples  descumprimento  de  ordem  legal,  sendo
necessário que não exista previsão de sanção específica. Precedente do STJ (HC nº 299.171/RS,
5ª Turma, DJe 26/11/2014), do STF (HC nº 86.254/RS, 2ª Turma, DJ 10/03/2006) e da 2ª CCR
(Procedimento  nº  1.23.003.000461/2014-14,  unânime,  617ª  Sessão  Ordinária,  de  6/4/2015).
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.

265. Processo: 1.15.000.000307/2009-79 Voto: 7372/2015 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  dos  responsáveis  legais  do  Departamento  de  Trânsito  do Estado  do
Ceará  DETRAN/CE. CP, art.  337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc.  IV).
Processos  fiscais  que  ainda  aguardam  julgamento  no  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.

266. Processo: 1.15.000.000756/2015-65 Voto: 7313/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  sonegação  fiscal  por  parte  de
cooperativa  de  trabalho  sediada  no  Estado  do  Ceará.  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
de que não há débito ou procedimento fiscal, concluído ou em curso, em nome da cooperativa
investigada. Contribuinte, entretanto, já selecionada para inclusão em programa de fiscalização no
ano de 2016. 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.

267. Processo: 1.18.003.000029/2015-66 Voto: 7362/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas realizadas
por empresa privada, sediada em Jataí/GO, no período de 1º a 15 de junho de 2012, bem como
em vários períodos de 2011. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art.  1º).
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Hipótese  em que  os  elementos  iniciais
evidenciam a ocorrência  de sonegação fiscal  (CP,  art.  337-A,  I)  como crime antecedente.  As
movimentações financeiras suspeitas ocorreram 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. O crime do
art.  337-A,  I,  do  CP não  estava  inserto  no  referido  rol.  Crime  de  lavagem não  configurado.
Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.21.002.000148/2013-71 Voto: 7221/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  de  crimes  contra  a  ordem tributária,
descaminho  e  de  fraude  à  licitação.  Empresa  que,  a  despeito  de  não  possuir  máquinas
adequadas  à  produção  industrial,  forneceu  27  mil  pares  de  tênis  escolares  à  Prefeitura  de
Cascavel/PR, após vencer procedimento licitatório. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  No tocante ao possível  crime previsto no art.  90 da Lei  nº 8.666/93, recebimento do
declínio à PRM  Cascavel/PR pela 5ª CCR como mera comunicação, uma vez que em se tratando
de  declínio  de  atribuições  a  outra  unidade  do  MPF,  desnecessária  a  homologação  daquela
Câmara. Informação da Receita Federal do Brasil de que não constam de seus sistemas registros
de processos  contra  a  empresa  investigada relacionados com os  ilícitos mencionados.  Notas
fiscais dos produtos entregues à Prefeitura. Ausência de indícios de materialidade. Carência de
justa causa, no momento, para dar continuidade à persecução penal quanto à suposta prática dos
crimes contra a ordem tributária e de descaminho. Homologação do arquivamento.

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

269. Processo: 1.23.000.001309/2015-51 Voto: 7741/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de auto de infração lavrado pelo IBAMA, em razão do exercício de
atividade  pesqueira,  no  município  de  Soure/PA,  sem  registro  perante  o  órgão  ambiental
competente, no ato da fiscalização. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta
descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na
Lei nº 9.605/98. Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a imposição de
multa ao infrator, nos termos do art.  37 do Decreto nº 6.514/08. Atipicidade. Homologação do
arquivamento.

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

270. Processo: 1.23.000.001839/2015-08 Voto: 7349/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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) no interior de unidade de conservação, sem autorização do órgão
competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de adequação típica da
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conduta aos delitos previstos na Lei nº 9.605/98. 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$  2.000,00  (dois  mil  reais).  Atipicidade.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.35.000.001186/2015-38, julgado na Sessão nº 631, no dia 26/10/2015, unânime). Homologação
do arquivamento.

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

271. Processo: 1.23.000.001888/2015-32 Voto: 7374/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental
consistente  na  instalação  de  estabelecimento  comercial  na  Praia  da  Princesa,  Ilha  de
Maiandeua/Algodoal,  no  município  de  Maracanâ/PA,  contrariando  as  normas  legais  e
regulamentos pertinentes ao uso de área de preservação permanente. Lei nº 9.605/98, art. 60.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fato  verificado  em  abril  de  2009.
Transcurso de mais de 6 (seis) anos, não havendo indícios de prática delitiva posterior.  Pena
máxima cominada ao delito de 1 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal.
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.

272. Processo: 1.23.000.001934/2015-01 Voto: 7350/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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) no interior de unidade de conservação, sem autorização do órgão
competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de adequação típica da
conduta aos delitos previstos na Lei nº 9.605/98. 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$  2.000,00  (dois  mil  reais).  Atipicidade.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.35.000.001186/2015-38, julgado na Sessão nº 631, no dia 26/10/2015, unânime). Homologação
do arquivamento.

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

273. Processo: 1.23.000.002040/2015-21 Voto: 7739/2015 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
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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.

274. Processo: 1.23.001.000462/2015-51 Voto: 7271/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de fato autuada a partir de comunicação pelo IBAMA acerca de auto de infração lavrado
em razão do não cumprimento de recomendação expedida pelo órgão ambiental.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão
somente a imposição de multa simples. Decreto nº 6.514/08, art. 80. 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.

275. Processo: 1.23.002.000454/2015-03 Voto: 7247/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de auto de infração lavrado pelo IBAMA em razão do depósito
de 33 peças de madeira serrada (3,55 m3), sem autorização do órgão ambiental competente.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Madeira que tinha como destinação a reforma
da casa de moradia do autuado, pois se encontrava sem condições de uso digno, conforme se
extrai de manifestação da Defensoria Pública. Investigado que não faz do crime ambiental o seu
meio  de  vida.  Dano  ambiental  considerado  de  pouca  monta.  Aplicação  de  multa.  Sanção
administrativa que se mostrou suficiente e proporcional para repressão 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.

276. Processo: 1.23.002.000488/2015-90 Voto: 7223/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-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
consistente  na  extração  de  mineral  do  tipo  argila  nos  campos  de  Urucurituba,  município  de
Santarém/PA,  sem licença  válida  outorgada pelo  órgão  competente.  Lei  nº  9.605/98,  art.  55.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em abril de 2005. Pena
máxima cominada ao delito de 1 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal,
já que decorridos mais de 10 (dez) anos da ocorrência da infração ambiental. 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.

277. Processo: 1.23.002.000543/2013-80 Voto: 7733/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  notícia-crime  anônima,  relatando
possíveis crimes ambientais, em virtude da ocorrência de desmatamento e fogo na Mata Ciliar do
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Rio  Azul,  localizada  no  interior  da  reserva  de  pesca  esportiva,  bem  como  a  existência  de
acampamento de pesca ilegal e de focos de incêndios no referido local. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação que não trouxe elementos mínimos necessários para dar
ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Fatos que não individualizam a área
ou indicam os possíveis autores das condutas. 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.

278. Processo: 1.23.006.000309/2015-84 Voto: 7740/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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 por parte de empresa que deixou de apresentar relatório anual ambiental
no prazo exigido. 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. Decreto nº 6.514/08, art. 81. Cominação de multa.
Atipicidade. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

279. Processo: 1.23.008.000506/2015-83 Voto: 7224/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de auto de infração lavrado pelo ICMBio acerca do desmate a
corte raso de 1,2 ha em zona de amortecimento do Parque Nacional da Amazônia, sem a devida
autorização do órgão competente. Lei nº 9.605/98, art. 40, caput e § 1º. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Área desmatada por pequeno produtor rural assentado pelo INCRA para
plantio  de  arroz  e  feijão.  Dano  ambiental  considerado  de  pouca  monta.  Aplicação  de  multa.
Sanção  administrativa  que  se  mostrou  suficiente  e  proporcional  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.

280. Processo: 1.25.000.001632/2014-70 Voto: 7220/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira
encaminhado  pelo  COAF,  comunicando  a  ocorrência  de  operações  financeiras  atípicas  por
empresa atuante no segmento de comércio e distribuição de combustíveis. Suposta prática de
crime contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Inúmeras
diligências realizadas. Informação da Receita Federal do Brasil acerca da existência de ação fiscal
em desfavor da empresa investigada, iniciada em 04/2007 e encerrada em 12/2007, referente a
tributos internos. Exame das informações levantadas neste apuratório. Constatação de que as
movimentações financeiras atípicas apontadas pelo RIF não se relacionam com os elementos de
prova reunidos durante as investigações da Operação Ararah, em especial, o IPL nº 182/2012-
SR/DPF/MT.  Relato  da  autoridade  policial,  secundado  pela  Procuradora  oficiante,  de  que  as
ocorrências  suspeitas,  se  isoladamente  consideradas,  não  caracterizam  a  prática  de  crime.
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Homologação do arquivamento.

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

281. Processo: 1.25.000.002773/2014-18 Voto: 7369/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Acompanhamento de procedimento seletivo da 14ª Vara Federal de
Curitiba, referente à distribuição de recursos obtidos com prestações pecuniárias fixadas como
condição de suspensão condicional do processo ou transação penal. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Aprovação  das  prestações  de  contas  das  entidades  envolvidas.
Ausência de irregularidades. Perda do objeto. Falta de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

282. Processo: 1.26.000.001666/2013-46 Voto: 7317/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Inquérito  Civil  instaurado  para  apurar  notícia  de  supostas  irregularidades  cometidas  por
representantes de empresas operadoras de plano de saúde. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Encaminhamento à apuração de eventuais ilícitos no âmbito criminal, com
atuação  da  NF  nº  1.26.000.001117/2013-71,  no  bojo  da  qual  foram  adotadas  as  seguintes
providências: a) quanto à possível sonegação de tributos federais: remessa de cópia dos autos à
Receita Federal para aferir a viabilidade de instauração de ação fiscal; b) no tocante ao suposto
desvio de bens, dilapidação de patrimônio e demais fraudes:  remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público Estadual; c) em relação à eventual crime de frustração de direitos trabalhistas, o
Procurador oficiante requisitou a instauração de inquérito policial para melhor apuração 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

283. Processo: 1.26.000.002496/2015-89 Voto: 7497/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de determinação de Procuradora da República nos autos do
Inquérito Civil nº 1.26.000.000611/2009-32, para apurar as circunstâncias de homicídio praticado
em Recife/PE, no ano de 1973, durante o período do regime militar, conforme relato obtido na
Audiência Pública Memória  e Verdade, realizada na PR/PE. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV). Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual contra os acusados em
junho/1973. Pronúncia e condenação de um dos réus. Interposição de sucessivos recursos por
outro acusado. Extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva no ano de
2009. Conclusão do Procurador da República oficiante no sentido de que, a despeito da manifesta
desídia do Poder Judiciário Estadual, sobretudo pela ausência de submissão de um dos réus a
julgamento perante o Tribunal do Júri, o que culminou com o reconhecimento da prescrição, não
existem elementos que indiquem ter havido em seu trâmite influência de autoridades estatais
ligadas  ao  regime  militar  apta  a  justificar  a  desconsideração  da  prescrição  já  declarada.
Impossibilidade,  ante  a  ausência  de  referida  circunstância,  de  se  afastar  os  institutos  da
prescrição e da coisa julgada. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

284. Processo: 1.28.000.000508/2014-85 Voto: 7635/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  expediente  oriundo  do  IBAMA,
comunicando possível  ocorrência de infração por parte de empresa que deixou de apresentar
relatório ambiental no prazo exigido, nos anos de 2006 A 2012. 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. Decreto nº
6.514/08,  art.  81.  Cominação  de  multa.  Atipicidade  da  conduta.  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.

285. Processo: 1.28.000.001652/2015-10 Voto: 7265/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração por parte de empresa que deixou de apresentar relatório ambiental  no
prazo exigido, nos anos de 2011 a 2015. 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. Decreto nº 6.514/08, art. 81.
Cominação de multa simples. Atipicidade da conduta. 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.

286. Processo: 1.28.000.001658/2015-97 Voto: 7266/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração por parte de empresa que deixou de apresentar relatório ambiental  no
prazo exigido, nos anos de 2009 a 2015. 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. Decreto nº 6.514/08, art. 81.
Cominação de multa simples. Atipicidade da conduta. 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.

287. Processo: 1.28.000.001660/2015-66 Voto: 7499/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração por parte de empresa que deixou de apresentar relatório ambiental  no
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prazo exigido, nos anos de 2011 a 2015. 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. Decreto nº 6.514/08, art. 81.
Cominação de multa simples. Atipicidade da conduta. 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.

288. Processo: 1.28.000.001667/2015-88 Voto: 7734/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração por parte de empresa que deixou de apresentar relatório ambiental  no
prazo exigido, nos anos de 2014/2015. 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. Decreto nº 6.514/08, art. 81.
Cominação de multa. Atipicidade. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

289. Processo: 1.29.000.002976/2015-38 Voto: 7219/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul, noticiando possível prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional nos
autos de processo de falência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Entrada de
sócia estrangeira com aporte de recursos e posteriores elevações do capital social da empresa
investigada.  Carência  de elementos indicativos  de ingresso de recursos por  vias não oficiais.
Referência a contratos de mútuo, a respeito dos quais houve a regular entrada de recursos no
país mediante registro no SISBACEN e realização de contratos de câmbio. Crime de evasão de
divisas não configurado quanto ao suposto pagamento de juros de mútuo a empresa estrangeira.
Ausência de indícios de que os valores dos juros foram efetivamente pagos nem de que foram
enviados por meio ilícito ao exterior. 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.

290. Processo: 1.29.003.000555/2015-42 Voto: 7744/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de 02 (duas) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em
21/03/2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Benefício sacado através de
cartão  magnético  em equipamentos  de  autoatendimento.  Lapso  temporal  que  impossibilita  a
identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Ademais,  não  há  indícios  de  dolo.  Valores  sacados
indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral
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do titular  do  benefício.  Cumprimento  da Orientação nº  04 da  2ª  CCR/MPF.  Homologação do
arquivamento.

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

291. Processo: 1.29.003.000616/2015-71 Voto: 7312/2015 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  a suposta prática do crime de estelionato qualificado.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 11/2003 a 01/2004. 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, considerando, em especial, o tempo decorrido de mais de 10 (dez)
anos do último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

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

292. Processo: 1.29.009.000212/2014-47 Voto: 7633/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  para  adoção  de  providências  quanto  à  execução  de
alienação  antecipada  de  veículos  apreendidos,  vinculados  aos  processos  que  tramitam  na
Subseção Judiciária de Santana do Livramento/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Constatação de que houve erro formal quando da autuação e apensamento deste
feito  como Procedimento  Preparatório,  embora  tenha  efetivamente  alcançado  o  fim  proposto.
Realização das diligências necessárias à alienação judicial antecipada dos veículos, conforme
demonstram os extratos de ajuizamento das medidas cautelares pertinentes. Acompanhamento
das  medidas  judiciais  referidas  por  meio  dos  sistemas  E-proc2  e  Único.  Instauração  de
procedimentos próprios, de acordo com a regulamentação do CNMP, no que se refere a eventuais
novas  apreensões  de  veículos.  Exaurimento  do  objeto  do  presente  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

293. Processo: 1.29.014.000094/2015-89 Voto: 7248/2015 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 documentação oriunda do Juízo da Vara do Trabalho de
Encantado/RS  para  apurar  possível  ocorrência  de  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação
da Receita Federal do Brasil em Santa Maria/RS de que não há interesse fiscal na demanda dado
o reduzido número de funcionários das empresas investigadas. 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
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Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

294. Processo: 1.29.014.000169/2015-21 Voto: 7731/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  a suposta prática do crime de estelionato qualificado,
consistente na realização de saques indevidos de valores referentes a benefício previdenciário,
após  o  óbito  da  titular,  no  período  de  01/2003  a  01/2006.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação prestada pela agência bancária que efetuava
o pagamento do benefício de que os valores creditados não foram sacados, de modo que não
houve pagamento indevido pós-óbito. Ausência de vantagem ilícita a configurar eventual delito de
estelionato. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do
arquivamento.

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

295. Processo: 1.30.001.001262/2015-81 Voto: 7222/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de sonegação fiscal (imposto de renda) por
contribuinte pessoa física. 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 há ação fiscal programada, em curso
ou encerrada  em face  do  contribuinte.  Juntada  aos  autos  de  Dossiê  Integrado,  referente  ao
período de 2006 a 2015, que não evidencia anormalidade nas declarações do imposto de renda
do investigado. 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.

296. Processo: 1.31.000.000313/2015-21 Voto: 7743/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia-crime anônima, relatando que
servidor público da Fundação Universidade Federal de Rondônia  UNIR teria apresentado laudo
médico  falso  para  assumir  cargo  de  técnico  administrativo  na  referida  instituição  de  ensino
superior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se a
ausência de qualquer irregularidade nos documentos apresentados à universidade. Constatação
de cegueira irreversível no olho direito do representado, situação que o habilita a concorrer como
portador de deficiência em concursos públicos, segundo a Súmula nº 377 do STJ. Tipo penal não
configurado. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

297. Processo: 1.31.002.000070/2015-19 Voto: 7269/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  contrabando.
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Apreensão de 56 (cinquenta e seis) litros de gasolina, em tese, de origem boliviana. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Pesquisas realizadas no âmbito do MPF e em sede
policial.  Diligências  que  não  apresentaram  resultados.  Ausência  de  qualificação  e  demais
informações aptas a individualizar o suposto autor do delito. Homologação do arquivamento.

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

298. Processo: 1.33.000.002604/2015-89 Voto: 7226/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  oriundo  da  Estação  Ecológica  Carijós/SC,
administrada pelo ICMBio, dando conta da ocorrência de pesca ilegal no interior daquela unidade
de conservação. Lei nº 9.605/98, art. 34 c/c Lei nº 11.959/09, art. 6º, inc. I e § 1º, inc. I e III.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Denúncia  ofertada  contra  um  dos
investigados.  Em relação ao outro,  verificou-se que os fatos são atípicos.  Autuado que havia
chegado  ao  local  pouco  antes  de  anunciada  a  fiscalização  e  que  não  havia  pescado  nada,
alegando não conhecer a proibição de pesca na região da bacia hidrográfica do Rio Ratones.
Local efetivamente bastante extenso, não sendo todo cercado ou sinalizado. Atividade de pesca
por  parte  do  segundo  investigado  não  constatada.  Inocorrência  de  dano  à  unidade  de
conservação. Homologação do arquivamento.

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

299. Processo: 1.33.000.003078/2015-74 Voto: 7578/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171)
ou de furto mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, II). Desconhecido que teria iludido um correntista
da Caixa Econômica Federal a passar a sua senha, após o seu cartão ficar retido em um terminal
automático. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Expediente encaminhado pela
CEF à Polícia Federal informando o cancelamento do cartão, a inexistência de movimentação na
conta da vítima e a inocorrência de prejuízo à instituição bancária. Ausência de indícios mínimos
de autoria para iniciar uma investigação criminal, pois não houve menção à existência de imagens
do suposto agente. Carência de elementos aptos a auxiliar na descoberta da autoria do 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.

300. Processo: 1.33.003.000336/2015-31 Voto: 7634/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do DNPM para apurar a prática de extração
ilegal  de  recursos  minerais  (argilito/siltito)  sem  autorização  dos  órgãos  competentes.  Lei  nº
8.176/91, art. 2º; Lei nº 9.605/98, art. 55. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Fatos verificados em agosto de 2003. Penas máximas cominadas aos delitos de 5 (cinco) anos e
1  (um)  ano  de  detenção,  respectivamente.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal,  já  que
decorridos  mais  de  12  (doze)  anos  da  atividade  ilícita.  CP,  art.  109,  III  e  V.  Extinção  da
punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

301. Processo: 1.34.001.004719/2013-07 Voto: 7363/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira
(RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações
financeiras atípicas realizadas por particular,  que teria recebido recursos oriundos de diversos
países,  entre  06/2011  a  08/2012,  totalizando  R$  235.164,00.  Possível  crime  de  lavagem de
dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Após
diligências, constatou-se que o investigado foi condenado em 1998, perante a Justiça Estadual,
pela prática do crime de tráfico de entorpecente, bem como respondeu a um IPL perante a Justiça
Federal  no  ano  de  2008,  que  restou  arquivado.  Atualmente,  não  há  nenhum  procedimento
investigatório  instaurado  contra  o  investigado.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime  de
competência da Justiça Federal  antecedente ao de lavagem de ativos. O RIF em questão foi
igualmente distribuído ao Ministério Público Estadual. Falta de justa causa para o prosseguimento
da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

302. Processo: 1.34.004.001084/2011-96 Voto: 7501/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para acompanhamento da constituição definitiva
de  créditos  tributários.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Débitos
cadastrados no sistema SASF/MPF, que permite o acompanhamento direto da situação fiscal.
Extração de cópia para juntada aos autos do PA de Acompanhamento da Constituição Definitiva
do Crédito Tributário nº 1.34.004.000943/2015-53, procedimento mais adequado ao controle dos
créditos tributários cadastrados no sistema SASF/MPF. Exaurimento do objeto do presente feito.
Homologação do arquivamento.

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

303. Processo: 1.34.007.000211/2014-52 Voto: 7370/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de
Adamantina/SP. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297, § 4º, e 337-A do CP. Suprimir
ou reduzir contribuições previdenciárias em razão da não anotação de vínculo empregatício de
empregado/reclamante em sua CTPS. Promoção de arquivamento fundamentada na inexistência
de dolo contemporâneo à suposta conduta delitiva por parte do investigado. Revisão (LC n° 75/93,
art. 62, IV). Em caso semelhante, o Conselho Institucional, no julgamento do recurso interposto
em face  da  decisão  desta  2ª  CCR nos  autos  do  procedimento  nº  1.25.000.000894/2013-36,
considerou que o crime previsto no art. 297, § 4º, do CP é absorvido pelo crime de sonegação de
contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  aplicando  o  princípio  da  consunção.  Conforme
comprovante  de  pagamento  constante  nos  autos,  verifica-se  que  houve  o  recolhimento  da
contribuição previdenciária incidente sobre as verbas discriminadas no acordo homologado pela
Justiça do Trabalho. 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
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Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

304. Processo: 1.34.007.000231/2014-23 Voto: 7371/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de
Adamantina/SP. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297, § 4º, e 337-A do CP. Suprimir
ou reduzir contribuições previdenciárias em razão da não anotação de vínculo empregatício de
empregada/reclamante em sua CTPS. Promoção de arquivamento fundamentada na inexistência
de dolo contemporâneo à suposta conduta delitiva por parte da investigada. Revisão (LC n° 75/93,
art. 62, IV). Em caso semelhante, o Conselho Institucional, no julgamento do recurso interposto
em face  da  decisão  desta  2ª  CCR nos  autos  do  procedimento  nº  1.25.000.000894/2013-36,
considerou que o crime previsto no art. 297, § 4º, do CP é absorvido pelo crime de sonegação de
contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  aplicando  o  princípio  da  consunção.  Conforme
comprovantes de pagamento constantes nos autos,  verifica-se que houve o recolhimento das
contribuições  previdenciárias  incidentes  sobre  as  verbas  salariais  deferidas  pela  Justiça  do
Trabalho. 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.

305. Processo: 1.35.000.001769/2014-88 Voto: 7727/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de duas manifestações apresentadas por
particular, relatando suposto esquema de sonegação de tributos federais, envolvendo contadores
e servidores da Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação
da RFB de que as notícias oriundas das manifestações não possibilitam, de plano, a identificação
de ocorrências de práticas tributárias indevidas. Após diligências realizadas pela Polícia Federal,
não foi possível identificar qualquer indício de prática delitiva. Impossibilidade de obter maiores
informações junto ao noticiante, uma vez que o endereço apontado na notícia-crime é inexistente,
não havendo outros dados de qualificação que possibilitem esclarecer a sua real identidade. 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.

Outras deliberações(Arquivamento)

306. Processo: DPF/PE-00093/2014-RE Voto: 7353/2015 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de notícia-crime apresentada por particular, dando conta de
que um grupo que se encontrava acampado em terras da União teria sofrido constrangimentos e
ameaças por parte de seguranças armados contratados por usina que estaria litigando com o
referido ente federativo pela posse e domínio da área. O noticiante alega, ainda, que no local
estaria ocorrendo devastação de mangue e comercialização de áreas por parte de terceiros. Da
análise dos autos, verifica-se que: a) a área ocupada pertence à União, tendo sido cedida ao
INCRA para implementação de projeto de assentamento; b) a ocupação da área por pessoas
ligadas  ao  MST  constituía  óbice  à  criação  do  assentamento;  c)  a  usina  moveu  ação  de
reintegração de posse em face de tais pessoas, tendo obtido provimento judicial favorável; e d) a
retirada  dos  ocupantes  foi  realizada  pela  Polícia  Militar.  1)  Crime de  ameaça (CP,  art.  147).
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Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Suposta investida violenta por
parte de seguranças armados da usina não teria sido direcionada aos beneficiários do projeto de
assentamento do INCRA, mas em face de terceiros, réus em ação de reintegração de posse
movida  na  Justiça  Estadual.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 2) Suposta devastação de mangue e comercialização
de áreas por parte de terceiros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após realizada
diligência in loco e consultado o INCRA, não houve confirmação da ocorrência de tais condutas.
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 e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge.

Homologação parcial de Arquivamento

307. Processo: 1.15.005.000104/2015-81 Voto: 7485/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CP, ART. 171, § 3º. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93, ART. 62, IV). APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 2ª CCR AOS CASOS DE AUSÊNCIA
DE  DOLO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO
PENAL QUANTO À PERCEPÇÃO IRREGULAR DE SALÁRIO-MATERNIDADE. 1.  Trata-se de
Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do
Código Penal, apontado em 4 (quatro) procedimentos administrativos de benefício previdenciário,
que teriam sido percebidos de maneira irregular, uma vez que foram sacados depois do óbito de
seus titulares ou reabertos de ofício após o indeferimento inicial. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu o  arquivamento  do feito,  aplicando aos  casos  investigados o  princípio  da
insignificância. 3. A respeito do tema, esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do editou, em
27/11/2013,  a  Orientação  nº  4,  recomendando  aos  membros  oficiantes  na  área  criminal  que
dispensem liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e
determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação I) relativas a fatos já
abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva,  cujo termo inicial é a data do último saque
efetuado após o óbito do beneficiário; e II) quando não houver prova de dolo no saque de até 3
(três) benefícios previdenciários. 4. No presente caso, contudo, aplica-se a referida orientação
apenas no tocante aos benefícios nºs 41/112.782.822-0 e 11/094.719.236-0,  em que houve o
recebimento indevido de até 3 (três) parcelas após o óbito das seguradas. 5. No que concerne
aos benefícios nºs 80/147.391.674-4 e 80/147.565. 495-0, verifica-se que, apesar de indeferidos,
foram posteriormente  reabertos  de  ofício,  sem  qualquer  fundamento  ou  existência  de  novos
elementos que aptos a ensejar  a sua reabertura.  Em ambos os casos,  houve o recebimento
indevido de 5 (cinco) parcelas, não sendo possível, pelo desvalor das condutas, o reconhecimento
da ausência de dolo. 6. Não se dispôs, na Orientação nº 4 da 2ª CCR, sobre a configuração do
princípio  da  insignificância  tendo  em  vista  a  referência  do  salário  mínimo.  O  Colegiado,  na
verdade, reconheceu apenas a ausência de dolo no saque de até  três parcelas do benefício
previdenciário  após  o  óbito  do titular,  pois  respectivos  valores são  utilizados,  em regra,  para
custear dívidas e despesas com funeral do titular do benefício. 7. Homologação do arquivamento
no  tocante  aos  benefícios  recebidos  após  o  óbito  das  seguradas  (41/112.782.822-0  e
11/094.719.236-0)  e  pela  designação de outro  membro  para prosseguir  na persecução penal
quanto  à  percepção  indevida  dos  benefícios  de  salário  maternidade  (80/147.391.674-4  e
80/147.565.495-0).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento no tocante aos benefícios recebidos após o óbito das seguradas (41/112.782.822-0
e 11/094.719.236-0) e pela designação de outro membro para prosseguir na persecução penal
quanto  à  percepção  indevida  dos  benefícios  de  salário  maternidade  (80/147.391.674-4  e
80/147.565.495-0),  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.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

308. Processo: 1.29.009.001258/2013-01 Voto: 7632/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  para  adoção  de  providências  quanto  à  execução  de
alienação  antecipada  de  veículos  apreendidos,  vinculados  aos  processos  que  tramitam  na
Subseção Judiciária de Santana do Livramento/RS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Constatação de que houve erro formal quando da autuação e apensamento deste
feito  como Procedimento  Preparatório,  embora  tenha  efetivamente  alcançado  o  fim  proposto.
Realização das diligências necessárias à alienação judicial antecipada dos veículos, conforme
demonstram os extratos de ajuizamento das medidas cautelares pertinentes. Acompanhamento
das  medidas  judiciais  referidas  por  meio  dos  sistemas  E-proc2  e  Único.  Instauração  de
procedimentos próprios, de acordo com a regulamentação do CNMP, no que se refere a eventuais
novas  apreensões  de  veículos.  Exaurimento  do  objeto  do  presente  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

309. Processo: JF-SS-0000495-75.2015.4.05.8202-
INQ

Voto: 7426/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM 
SOUSA/PB

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 12 da Lei n° 10.826/03. Posse ilegal de
armas e munições de uso permitido. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Segundo precedentes
do STJ, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento
dos crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT),
salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo). Inexistência de indícios de
transnacionalidade da conduta.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

310. Processo: PR/SP-3000.2011.001677-9-INQ Voto: 6444/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta prática dos  crimes de falsificação  de documento público e  uso de
documento falso (CP, arts. 297 e 304). Apresentação de Certificado de Regularidade do FGTS
supostamente  falso  perante  Junta  Comercial,  utilizado  em pedido  de  alteração  contratual  de
pessoa jurídica.  Revisão de declínio  (Enunciado 33 da 2ª CCR).  A falsificação do documento
público ocorreu para ser apresentada perante Junta Comercial, ficando referido delito absorvido
pelo  de  uso  de  documento  falso,  que  deve  ser  processado  perante  a  Justiça  Estadual.  "A
qualificação  do  órgão  expedidor  do  documento  público  é  irrelevante  para  determinar  a
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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). Precedentes do STF (RHC 117279,
Primeira Turma, DJe 08/11/2013) e do STJ (CC 136.271/BA, Terceira Seção, DJe 29/04/2015; CC
125.901/PB, Terceira Seção, DJe 11/03/2013; CC 108.597, Terceira Seção, DJe 07/05/2010; CC
94.374/SC, Terceira Seção, DJe 03/08/2009). 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.

311. Processo: DPF/MOS-00006/2014-IP Voto: 7112/2015 Origem: DELEGACIA DE POLÍCIA 
FEDERAL/MOSSORÓ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Tentativa  de crime de roubo majorado (CP,  art.  157,  §2º,  I,  c/c  art.  14,  II).
Assaltante que entrou em agência dos Correios apontando uma arma de fogo para o vigilante,
mas deixou de prosseguir  no roubo depois  que o vigilante  conseguiu  fugir  para o  interior da
agência. 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 do autor do delito.
Informações prestadas pelo gerente e pelo vigilante que estavam na agência não acrescentaram
dados necessários à elucidação dos fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva e de 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.

312. Processo: JFCE/ITAPI-INQ-0000099-
89.2015.4.05.8108

Voto: 7519/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
ITAPIPOCA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL TENTATIVA DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART.
171, §3º, C/C O ART. 14, II). REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO INSTRUÍDO COM DOCUMENTO
FALSO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  EXISTÊNCIA  DE
MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar suposta fraude na tentativa de obtenção de benefício previdenciário pela
investigada (CP, art. 171, §3°, c/c art. 14, II), que buscou amparo no INSS e na Justiça Federal. 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do IPL, considerando que não
existem quaisquer elementos de prova no sentido de que a investigada tenha tentado induzir a
erro o INSS e o Juízo Federal para a obtenção de benefício previdenciário. 3. O Juiz Federal
discordou  do  arquivamento,  por  considerar  que  há  indícios  mínimos  da  autoria  a  justificar  a
continuidade das investigações, devendo o elemento subjetivo do tipo ser melhor esclarecido em
juízo.  4.  Consta  da  sentença  que  foram  expedidos  pela  Colônia  de  Pescadores  recibos
sequenciais  e  retroativamente  datados.  Além disso,  verificou-se  possível  fraude  na  Ficha  de
Associado, uma vez que o referido documento é de 1997 e faz menção ao RG da autora emitido
em  1999.  5.  Existência  de  indícios  de  falsidade  no  cadastro  elaborado  junto  à  Colônia  de
Pescadores, além de ser quase insustentável que nenhum recibo de pagamento de contribuição
tenha sido emitido durante 03 anos. 6. Ademais, apesar de existirem indícios de que a investigada
efetivamente  trabalhou  como marisqueira,  tal  fato  não  afasta  a  alta  probabilidade  de  que  os
documentos utilizados sejam falsos e muito menos comprova que ela agiu de boa-fé. 7. Dessa
forma, afigura-se prematuro o arquivamento do procedimento no atual estágio das investigações,
porquanto,  inexistente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa
causa, impõe-se o prosseguimento da persecução penal. 8. Designação de outro Membro do MPF
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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.

313. Processo: JF/CE-0005576-20.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 7446/2015 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  PROXIMIDADE  DO  TERMO  FINAL  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL E NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA
DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO, COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. 1. Procedimento
Investigatório instaurado para apurar a prática de crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§ 3º), consistente no recebimento indevido de várias parcelas de benefício previdenciário após o
óbito da titular, tendo o último saque sido realizado em 01/10/2003. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu o arquivamento  do feito  sob o argumento de que  apenas os  três últimos
saques indevidos ainda não estavam prescritos, sendo que, além de eles estarem na iminência de
ser alcançados pela prescrição, a soma de seus valores autorizaria a aplicação do princípio da
insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal, por considerar inaplicável, à hipótese dos autos, o
princípio  da insignificância.  4.  Ao contrário  do quanto sustentado pelo  Procurador oficiante,  o
crime de estelionato previdenciário, quando praticado pelo próprio beneficiado pelas prestações,
tem caráter permanente, cessando a atividade delituosa apenas com o fim de sua percepção,
termo a quo do prazo prescricional. Precedentes do STF e do STJ e Enunciado nº 53 desta 2ª
CCR.  5.  Por  outro  lado,  no  presente  caso,  observa-se  a  superveniência  da  prescrição  da
pretensão punitiva estatal prevista no art. 109, III, do CP, tendo em vista o transcurso de 12 anos
desde data do último recebimento indevido. 6. Insistência no arquivamento, com fundamento na
superveniente prescrição da pretensão punitiva estatal.

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

314. Processo: JF/LAG/SC-5003583-
44.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 7084/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO 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.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA
DE DOLO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO N° 4 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, §3º), em razão do recebimento indevido de 02 (duas) parcelas de benefício previdenciário
após o óbito da titular, ocorrido em 29/08/2010, referente às competências de 08/2010 e 09/2010.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, com base no
princípio da insignificância. 3. Discordância da Juíza Federal, por considerar não ser aplicável o
princípio da insignificância aos delitos de estelionato contra a seguridade social. 4. Orientação nº
04 da 2ª CCR/MPF: oferece diretriz aos membros do MPF que oficiam na área criminal no sentido
de dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e
determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação: i) relativas a fatos já
abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva,  cujo termo inicial é a data do último saque
efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de até três
benefícios previdenciários. 5. Insistência no arquivamento.

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

315. Processo: JF/LAG/SC-5003753-
16.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 7085/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO 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.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA
DE DOLO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO N° 4 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art.
171, §3º), em razão do recebimento indevido de 02 (duas) parcelas de benefício previdenciário
após o óbito da titular, ocorrido em 29/08/2010, referente às competências de 08/2010 e 09/2010.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, com base no
princípio da insignificância. 3. Discordância da Juíza Federal, por considerar não ser aplicável o
princípio da insignificância aos delitos de estelionato contra a seguridade social. 4. Orientação nº
04 da 2ª CCR/MPF: oferece diretriz aos membros do MPF que oficiam na área criminal no sentido
de dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e
determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação: i) relativas a fatos já
abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva,  cujo termo inicial é a data do último saque
efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de até três
benefícios previdenciários. 5. Insistência no arquivamento.

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

316. Processo: JF/LAG/SC-5003754-
98.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 7097/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. MPF: ARQUIVAMENTO BASEADO NA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO, POR INCIDÊNCIA
DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 2ª CCR. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática de crime
de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), consistente no recebimento indevido de três
parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância. 3.
Discordância  da  Juíza  Federal,  por  considerar  impossível  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância à hipótese dos autos. 4. Incidência da Orientação nº 04 da 2ª CCR, que oferece
diretriz  aos  membros  do  Ministério  Público  Federal  atuantes  na  área  criminal  no  sentido  de
dispensarem liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e
determinarem,  se  assim  entenderem,  o  arquivamento  das  peças  de  informação  quando  não
houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios  previdenciários.  5.  Insistência  no
arquivamento, por aplicação da Orientação nº 04 da 2ª CCR.

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

317. Processo: JF/MG-0067650-57.2014.4.01.3800-
INQ

Voto: 7496/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. POSSÍVEIS CRIMES MILITARES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E
ATIVA E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CPM, ARTS. 308, 309 E 312). SUPOSTO ESQUEMA DE
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CORRUPÇÃO  VOLTADO  À  OBTENÇÃO  INDEVIDA DE  CARTEIRAS  DE  HABILITAÇÃO  DE
ARRAIS  AMADOR,  ENVOLVENDO  MILITARES  E  CIVIS.  MPF:  MANIFESTAÇÃO  PELA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.  DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62,  IV,  DA LC Nº 75/93. MATÉRIA AFETA À 5ª
CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO.  1.  Inquérito  Policial  Militar  que  apura  possíveis
crimes militares de corrupção passiva e ativa e de falsidade ideológica (CPM, arts. 308, 309 e
312), tendo em vista a notícia de que civis teriam obtido carteiras de habilitação de arrais amador -
cuja expedição é de atribuição da Marinha do Brasil - sem a realização dos exames necessários,
mediante  pagamento  de  valores  em  dinheiro  aos  militares  responsáveis  pela  aplicação  das
provas. 2. A Justiça Militar declinou de sua competência para processar o feito, com base em
entendimento consolidado no STF no sentido de que "a competência para julgar processo penal a
envolver a falsificação de carteira de habilitação naval de natureza civil é da Justiça Federal". 3. O
Procurador  da  República  oficiante  requereu  à  Juíza  Federal  que  suscitasse  conflito  de
competência, sustentando que os precedentes do STF invocados na decisão da Justiça Militar
expressamente  se  referem  à  mera  falsificação  ou  ao  uso  do  documento  por  civis,  sem  a
participação  de  militares,  enquanto  o  caso  dos  autos  envolve  corrupção  dos  militares
responsáveis pela aplicação das provas, que teriam inserido declaração falsa em documentos
públicos mediante recebimento de vantagem indevida. 4. Discordância da Magistrada Federal,
sob o entendimento de que os referidos julgados do STF se aplicam integralmente à hipótese sob
análise. 5. A partir da Resolução CSMPF nº 148/2014, publicada em 24/04/2014, a revisão de
eventual  promoção de declínio/arquivamento  atinente  a  crimes de corrupção e seus  conexos
passou a ser incumbência da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção),
razão pela qual os autos devem ser remetidos àquele Colegiado. 6. Precedentes da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão em casos análogos:  Procedimento nº 1.32.000.000872/2013-31,  622ª
Sessão, de 22/06/2015, unânime; Procedimento nº 1.30.001.002613/2014-91, 628ª Sessão, de
21/9/2015, unânime. 7. Pela remessa do feito à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
5ª  Câmara  de Coordenação e  Revisão,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da
votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

318. Processo: JF-RIB-0006922-40.2015.4.03.6102-
INQ

Voto: 7324/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.
334).  APREENSÃO  DE  49  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. Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível crime
de contrabando (CP,  art.  334),  em razão  da apreensão de  49 maços de  cigarros  de  origem
estrangeira, desacompanhados da regular documentação de internalização. 2. A Procuradora da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  por  entender  aplicável  o  princípio  da
insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior
rigor  na  adoção  do  princípio  da  insignificância,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  5.  A
importação de 49 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
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Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

319. Processo: JF-RJ-2015.51.01.503707-2-PIMPCR Voto: 7489/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA INFORMATIZADO DO IBAMA (SISPASS). MPF:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC
Nº  75/93,  ART  62,  IV.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de falsidade
ideológica (CP,  art.  299).  Autuado teria  inserido informação falsa no Sistema de Cadastro  de
Criadores Amadoristas de Passeriformes (SISPASS),  fraudando seu endereço na intenção de
obter  liberação de cadastro não permitido no referido Sistema. 2.  O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento dos autos em razão da atipicidade da conduta, por entender
que  a  inserção  de endereço  falso  no  cadastro  online  não  se  enquadra  no  conceito  legal  de
documento que pudesse ensejar a aplicação do disposto no art.  299 do CP. Ressaltou que é
vedada a interpretação extensiva de regra penal, de modo a incluir condutas não expressamente
previstas no tipo legal, não podendo ser aplicada a analogia in malam partem. 3. A Juíza Federal
indeferiu o pedido de arquivamento, ao argumento de que não existe um conceito expresso de
documento no Código Penal indicando que o documento deva ter um suporte físico específico ou
que ele não possa existir na forma eletrônica. Não há, aí, interpretação extensiva. 4. O SISPASS
foi  criado  com  o  intuito  de  controlar  a  atuação  de  criadores  e  a  distribuição  de  anilhas  e
certificados de transação de passeriformes, visando preservar a diversidade da fauna brasileira. A
licença de criador é obtida totalmente pela Internet, conforme estatuído pela IN 01/03 do IBAMA,
art. 2º, § 2º. 5. Depreende-se que para a obtenção da licença, basta o criador acessar o site do
IBAMA e preencher online a requisição e após a inserção de seus dados, estará automaticamente
inscrito,  sem haver menção na legislação de conferência da veracidade dos dados.  6.  Dessa
forma, não se pode afastar, peremptoriamente, a possibilidade de configuração do delito previsto
no art. 299 do CP, o qual tem por objeto jurídico a fé pública, em especial,  a veracidade das
informações contidas no SISPASS. 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.

320. Processo: JFRS/POA-5057757-
30.2015.4.04.7100-RPCR - Eletrônico

Voto: 7429/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).
APREENSÃO  DE  06  PACOTES  E  52  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 06 pacotes e 52 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 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 06 pacotes e 52 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.
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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.

321. Processo: JFRS/POA-5062691-
31.2015.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 7504/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).
APREENSÃO DE 140 PACOTES 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  140  pacotes  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
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 140 pacotes de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem
ilícita do produto, não pode ser considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº
9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o  comércio  em  questão.  Precedentes:  STF,  HC  nº
120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013; STJ, AgRg no REsp 1470256/MS, Rel. Min.
Walter  de  Almeida  Guilherme  (Desembargador  convocado  do  TJ/SP),  Quinta  Turma,  DJe
19/11/2014; AgRg no AREsp 440.313/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/10/2014.
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.

322. Processo: JF/SP-0003429-12.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7142/2015 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 suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei
n° 11.343/06. Importação de sementes da planta da espécie Cannabis sativa, conhecida como
maconha. 2.  A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos,  com
fundamento na atipicidade da conduta. Asseverou, ainda, que a reduzida quantidade de sementes
impede  a  caracterização  do  crime  de  contrabando.  3.  Discordância  da  Juíza  Federal,  por
considerar que a quantidade de sementes de maconha importadas não se mostra irrelevante e
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tampouco  inviabiliza  a  caracterização  de  eventual  crime  de  contrabando.  4.  Ainda  que  as
sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC  (tetrahidrocanabinol),  tal
circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I
do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o
produto químico destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção.  5.  Sobre  o  tema,  já  decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  a  apreensão,  na
residência do paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo
penal  'ter  em  depósito'  e  'guardar'  matéria-prima  destinada  à  preparação  de  substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76),
não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, I, da Lei n.º 6.368/76 corresponde ao teor do
art. 33, § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a conduta do investigado ajusta-se, em
princípio, ao crime previsto no art.  33, § 1º, inc. I,  da Lei nº 11.343/06, ante a importação de
insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda que para consumo próprio, o
que afasta, portanto, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente de a importação das
sementes  ter  sido  para  consumo próprio,  ou  para  cultivo  e  posterior  revenda  da  substância
entorpecente, a conduta investigada reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito. Precedentes da 2ª CCR. 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.

323. Processo: JF/SP-0004219-93.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7052/2015 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 do exterior e destinadas a investigado com endereço em São Paulo/SP. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, 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 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
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Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

324. Processo: JF/SP-0008737-63.2014.4.03.6181-
APE

Voto: 7139/2015 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 suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei
n° 11.343/06. Importação de sementes da planta da espécie Cannabis sativa, conhecida como
maconha.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  dos  autos,  com
fundamento na atipicidade da conduta. 3. Discordância da Juíza Federal, por considerar que a
quantidade de sementes de maconha importadas não se mostra irrelevante e tampouco inviabiliza
a caracterização de eventual crime de contrabando. 4. Ainda que as sementes de maconha não
contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da
conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
não é a droga em si,  mas a matéria-prima,  o insumo ou o produto químico destinado a sua
preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Sobre o tema, já
decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170
sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito' e 'guardar'
matéria-prima destinada à preparação de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica (art.  12,  § 1º,  I,  da Lei  6.368/76),  não podendo se falar  em atipicidade da
conduta (HC nº 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no
art. 12, § 1º, I, da Lei n.º 6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06. 6.
Depreende-se que a conduta do investigado ajusta-se, em princípio, ao crime previsto no art. 33,
§ 1º, inc. I, da Lei nº 11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do
entorpecente, ainda que para consumo próprio, o que afasta, portanto, a tese de atipicidade da
conduta. 7. Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio, ou
para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta investigada reveste-se de
potencialidade lesiva e de tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito.
Precedentes da 2ª  CCR. 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.

325. Processo: JF/SP-0010139-48.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7082/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 19). FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE.
MPF: PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP,  ART.  28).  USO DE MEIO FRAUDULENTO
PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA
QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  prática do crime
previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, consistente em suposto financiamento fraudulento para
aquisição de automóvel.  2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
inquérito  em relação  ao  crime previsto  no  art.  19  da  Lei  n°  7.492/86,  aduzindo  que  a  ação
criminosa não gerou ofensa ao sistema financeiro nacional, que é o bem jurídico tutelado pela
norma  penal.  Em  consequência,  requereu  que  fosse  declarada  a  incompetência  da  Justiça
Federal  para  o  processamento  e  julgamento  do  crime  remanescente  (CP,  art.  171),  com  a
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remessa dos autos à Justiça Estadual 3. O Juiz Federal discordou das razões do órgão ministerial,
consignando que basta o preenchimento dos elementos objetivos e normativos do tipo do art. 19
da Lei n° 7.492/86, para a sua caracterização, em tese. 4. Verifica-se que, no caso, o contrato de
mútuo teria finalidade certa, consistente na aquisição de veículo, fato que se amolda no conceito
de financiamento, e não no de empréstimo, que não exige qualquer destinação específica. 5. A
obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação específica e vinculada
com recursos públicos ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas  configura, em
tese, o crime previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de estelionato), cabendo à Justiça
Federal  processar e julgar o crime em apuração. Precedentes do STJ (CC 112.244-SP e CC
121.224/SC) e Enunciado n° 48 da 2ª CCR. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

326. Processo: JF/SP-0011014-52.2014.4.03.6181-
APE

Voto: 7017/2015 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 a Curitiba/PR. 2.  O Procurador 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.

327. Processo: JF/PR/APU-5000855-
21.2015.4.04.7015-APN - Eletrônico 

Voto: 7554/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APUCARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. IMPORTAÇÃO DE 9.980 MAÇOS DE CIGARROS SEM REGISTRO NA
ANVISA.  DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334,  §1º,  II).
DIVERGÊNCIA  DO  MAGISTRADO  QUANTO  À  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DO  CRIME.
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  CONHECIMENTO  DA  REMESSA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSSECUÇÃO
PENAL QUANTO AO CRIME DE CONTRABANDO, PREVISTO NO ART. 334-A DO CP. 1.  O
Procurador da República oficiante ofereceu denúncia contra o acusado pela prática do crime de
descaminho (CP, art. 334, §2º, II), em razão da importação, em 09/03/2015, de 9.980 maços de
cigarros sem registro na ANVISA. 2. Intimado para se manifestar acerca da capitulação da peça
acusatória, o agente ministerial ratificou a denúncia e pugnou pelo prosseguimento do processo,
com  o  recebimento  da  inicial  e  posterior  abertura  de  vista  para  análise  do  cabimento  da
suspensão condicional do processo. 3. O Juiz Federal, considerando tratar-se, em tese, de crime
de  contrabando  previsto  no  art.  334-A do  CP (com redação  dada  pela  Lei  n°  13.008/2014),
remeteu os autos a esta 2ª CCR, por aplicação analógica ao disposto no art. 28 do CPP, para
reapreciação da denúncia ofertada no que se refere à adequação típica do delito de importação
de  cigarros  sem registro  na  ANVISA.  4.  Na  presente  fase,  de  recebimento  da  denúncia,  as
circunstâncias  do  caso  concreto  amoldam-se  ao  disposto  no  art.  28  do  CPP (por  aplicação
analógica),  haja  vista  as  implicações procedimentais  decorrentes  da  alteração  da  capitulação
jurídica do delito descrito na denúncia em decorrência da alteração legislativa ocorrida com a
promulgação da Lei n° 13.008/2014. 5. Quanto ao mérito, em se tratando de internalização de
cigarros de fabricação estrangeira e de importação destinada ao comércio,  o importador deve
atender às exigências previstas nos arts. 45 a 54 da Lei nº 9.532/97. 6. Infere-se dos dispositivos
legais supracitados que, embora a importação de cigarros de fabricação estrangeira e de livre
comercialização no país de origem não seja totalmente proibida, as exigências que devem ser
atendidas para a realização da operação a tornam mais restrita. Descumpridas tais exigências,
configura-se,  em  tese,  o  crime  de  contrabando.  7.  No  caso,  conforme  demonstrado,  foram
apreendidos,  em 09/03/2015,  9.980 maços de  cigarro  de origem estrangeira,  importados,  por
óbvio, com fins comerciais, pelo que deve ser dado prosseguimento à persecução penal quanto
ao  crime  de  contrabando,  previsto  no  art.  334-A  do  CP,  com  redação  dada  pela  Lei  n°
13.008/2014. Precedentes do STF e STJ. 8. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal pelo crime tipificado no art. 334-A do CP.

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

328. Processo: TRF4-5001057-08.2013.4.04.7002-
ACR - Eletrônico 

Voto: 7409/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE FOZ 
DO IGUAÇU

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  28  DO  CPP C/C  ART.62,  IV,  DA LC  75/93.  IMPORTAÇÃO  E
TRANSPORTE DE MERCADORIA PROIBIDA (CP, ART. 334).  NEGATIVA DE PROPOSTA DE
SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO  (ART.  89,  LEI  9.099/95),  EM  RAZÃO  DA
EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO CONTRA O ACUSADO. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. Denúncia oferecida pela prática do crime previsto no art.  18 da Lei n° 10.826/03, por ter o
acusado introduzido e transportado mercadoria proibida (250 munições, calibre 22), oriunda do
Paraguai. O TRF4 desclassificou a conduta do art. 18 da Lei n° 10.826/03 para a prevista no art.
334 do CP, determinando a remessa dos autos à origem para a verificação da possibilidade de
oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público Federal.
2. O Procurador da República oficiante deixou de apresentar a proposta do referido benefício, em
razão da existência de Inquéritos Policiais em andamento em desfavor do acusado. 3. A Oitava
Turma do TRF4 encaminhou os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos
do artigo 28 do CPP, a fim de verificar a possibilidade de oferecer a suspensão condicional do
processo,  uma  vez  que  inexiste  ação  penal  em  curso  em  desfavor  do  denunciado.  4.
Conhecimento da remessa (Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal). 5. Das certidões trazidas
aos  autos,  podem  ser  verificados  dois  Inquéritos  Policiais,  instaurados  em  10/02/2009  e
03/03/2009, em andamento e Procedimento Especial do Juizado Criminal n° 2009.70.02.002454-
4/5004046-89.2010.404.7002, em que foi proferida sentença, em 17/12/2012, declarando extinta a
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punibilidade do réu, em face da prescrição da pretensão punitiva. Inexistência, portanto, de ação
penal em curso em desfavor do denunciado. 6. Com efeito, a existência de Inquérito Policial em
curso não deve ser considerada como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade
desajustada,  a  impedir  o  oferecimento  do  benefício  de  suspensão  condicional  do  processo.
Incidência do princípio da presunção de não culpabilidade e da Súmula 444 do STJ: É vedada a
utilização  de  inquéritos  policiais  e  ações  penais  em  curso  para  agravar  a  pena-base.  6.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: A existência de inquéritos policiais em andamento
motivo da negativa de proposta de suspensão condicional do processo  não é razão idônea para a
negativa do benefício, Inquéritos e ações penais em curso não se prestam para caracterizar maus
antecedentes,  má  conduta  social  ou  personalidade  desajustada  (HC  36132/BA  HABEAS
CORPUS  2004/0082823-5;  REsp  1262591/MG  RECURSO  ESPECIAL  2011/0139304-0).  7.
Designação de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para,  se  preenchidos  os  demais
requisitos exigidos pelo art. 89 da Lei 9.099/95, oferecer o benefício da suspensão condicional do
processo ao acusado.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

329. Processo: PR/SP-3428.2013.000113-7-INQ Voto: 7214/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SUPOSTO  CRIME  DE
ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE ADULTERADO EMITIDO EM DESFAVOR DE
CORRENTISTA  DA  CEF  (CP,  ART.  171,  §  3º).  REVISÃO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).
CONSUMAÇÃO:  LOCAL DO  EFETIVO  PREJUÍZO  À  VÍTIMA,  OU  SEJA,  LOCALIDADE  DA
AGÊNCIA EM QUE A VÍTIMA MANTINHA CONTA. CPP, ART. 70. CONFLITO CONHECIDO PARA
DECLARAR  A ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA REPÚBLICA SUSCITADO.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º), em
razão da notícia de que correntista da CEF (com agência localizada em Barueri/SP) teve uma
folha  de  cheque  clonada,  no  valor  de  R$  1.062,00.  O  referido  cheque  foi  depositado,  em
07/02/2013, em agência de um banco privado localizada em Guarulhos/SP. 2. O Procurador da
República oficiante na PRM  Osasco/SP (que possui atuação em Barueri/SP) requereu o declínio
de competência  para a Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, sob o argumento de que seria
competente o local da obtenção da vantagem ilícita. 3. O Procurador da República oficiante na
PRM  Guarulhos/SP suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,  considerando  que  o  crime  de
estelionato se consuma no local em que ocorreu o efetivo prejuízo à vítima. 4. Consoante recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato mediante uso de cheque falso
se consuma no local onde houve o efetivo prejuízo à vítima, ou seja, localidade da agência onde a
vítima possuía a conta bancária (CC 136.853/MG; CC 130.490/CE). 5. Nesse contexto, a teor do
art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, in casu,
Barueri/SP, onde situada a agência em que a vítima mantinha conta bancária na qual compensado
o cheque. 6. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, fixação da
atribuição do Procurador da República suscitado.

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

330. Processo: 1.29.003.000568/2015-11 Voto: 7387/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE ESTUPRO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP,
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ARTS.  213  E  217-A).  SUPOSTA  PARTICIPAÇÃO  DE  ATUAL  PREFEITO  DE  MUNICÍPIO.
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32).  FATOS  QUE  SUPOSTAMENTE  ENVOLVEM
AUTORIDADE DETENTORA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ATRIBUIÇÃO DA
PRR  PARA ANÁLISE  DO  CASO.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  DECLÍNIO  AO  MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL.  REMESSA À PRR DA 4ª  REGIÃO. 1.  Notícia  de fato instaurada para
apurar possíveis crimes de estupro e de estupro de vulnerável (CP, arts. 213 e 217-A), tendo em
vista  representação  dando  conta  de  que  vereador  do  Município  de  Riozinho/RS  abusa
sexualmente  de  crianças  e  adolescentes  com  as  quais  tem  contato  em  razão  do  cargo  de
motorista  de  ônibus  escolar  por  ele  exercido,  contando  com a  participação  do  atual  prefeito
municipal  para  a  viabilização  da  prática  criminosa.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante
promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que as condutas
criminosas não afetam bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas e
fundacionais  ou  empresas  públicas.  3.  Considerando  que  os  fatos  criminosos  supostamente
envolvem atual prefeito municipal de Riozinho/RS, que, em matéria criminal federal, possui foro
por prerrogativa de função no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (CF, art. 29, X, c/c Súmula
702 do STF),  a  atribuição originária  para oficiar  no  caso é de Membro do Ministério  Público
Federal  atuante  na  Procuradoria  Regional  da  República  da  4ª  Região.  4.  Impossibilidade  de
revisão da promoção de declínio por este órgão colegiado, sob pena de supressão do exame do
órgão  do  Parquet  Federal  legitimado  para  atuar  originariamente  no  feito.  5.  Pelo  não
conhecimento  da  promoção  de  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  e  pela
remessa dos autos à Procuradoria Regional da República da 4ª Região, a fim de que o feito possa
ser regularmente distribuído e analisado por Membro atuante naquela unidade.

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

331. Processo: JF/CE-0004114-04.2010.4.05.8100-
INQ

Voto: 7298/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL TENTATIVA DE CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE
PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL (CP,  ART.  231,  §  2º,  IV,  C/C  ART.  14,  II).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DA
MATERIALIDADE  DELITIVA.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  NECESSIDADE  DE
DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial que apura possível tentativa
de crime de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual (CP, art. 231, § 2º, IV,
c/c art. 14, II), tendo em vista declaração de uma garota que revelou suspeitar que determinado
italiano,  que  se  apresentou  para  ela  como  proprietário  de  uma  agência  de  modelos  de
Bolonha/Itália durante uma seleção de modelos promovida por uma agência brasileira - com o
qual ela já havia até firmado "contratto di agenzia" -, estaria tentando levá-la para a Itália no intuito
de, ali,  obrigá-la a se prostituir.  2. Promoção de arquivamento pela Procuradora da República
oficiante sob o argumento de que, após as diligências realizadas, não se obteve qualquer indício
capaz  de  conferir  alguma  credibilidade  à  suspeita  da  representante.  3.  No  atual  estágio  da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva  da  punibilidade.  Não  é,  contudo,  o  caso  dos  autos.  4.  Na  presente  hipótese,  a
representante  indicou  o  nome de  outra  garota  que  teria  firmado  contrato  de  modelo  com o
investigado - ainda não ouvida -, além de haver informação da existência de outro inquérito (IPL nº
376/2010) que investiga possível delito de tráfico internacional de pessoa praticado pelo mesmo
investigado, contra vítima diversa. Observa-se, ainda, que, conquanto a autoridade policial tenha
solicitado à INTERPOL que verificasse se o investigado é proprietário ou funcionário de alguma
agência de modelos de Bolonha/Itália, ainda não foi juntada aos autos resposta a tal questão. 5.
Para que se esgotem as diligências passíveis de elucidar os fatos em investigação, afiguram-se
necessárias providências voltadas a identificar e ouvir a outra garota que teria firmado contrato
com o investigado,  a  obter  resposta da INTERPOL à indagação acerca de ser  o investigado
proprietário  ou  funcionário  de  alguma  agência  de  modelos  de  Bolonha/Itália,  bem  como  a
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averiguar se o IPL nº 376/2010 realmente versa sobre crime de tráfico internacional de pessoa
praticado pelo investigado, se os elementos de prova nele produzidos podem ser aproveitados no
presente  feito  e  se  é  aconselhável  a  reunião  dos  inquéritos.  6.  Dessa  forma,  inexistente
demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa, revela-se prematuro
o  arquivamento  do  procedimento  no  atual  estágio  das  investigações,  impondo-se  o
prosseguimento da persecução penal, por força dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal
Pública e do in dubio pro societate. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

332. Processo: JF/EU/BA-0002611-
31.2014.4.01.3310-INQ

Voto: 7119/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI Nº
9.472/97. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). BAIXA
POTÊNCIA  (5,71  WATTS).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar  a prática do crime tipificado no art.  183 da Lei  nº
9.472/97, em razão da exploração clandestina de serviço de telecomunicação ou espectro de
rádio frequência. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do IPL com
base no princípio da insignificância, já que a potência medida do transmissor era de apenas 5,71
Watts. 3. O Juiz Federal indeferiu o arquivamento, por considerar não ser possível a aplicação do
princípio da insignificância na espécie, tendo em vista que o crime é de perigo abstrato, bastando
para  a  sua  consumação  que  alguém  desenvolva  de  forma  clandestina  as  atividades  de
telecomunicações. 4. O delito em apuração é classificado como crime de perigo abstrato, pelo que
dispensa a comprovação de qualquer dano efetivo. 5. Não se reconhece a aplicação do princípio
da  insignificância,  porquanto  o  bem  jurídico  tutelado  é  a  segurança,  a  regularidade  e  a
operabilidade do sistema de telecomunicações do país.  Precedentes do STJ (AgRg no REsp
1304262/PB, 5ª Turma, DJe 28/04/2015; AgRg no AREsp 599.005/PR, 6ª Turma, DJe 24/04/2015;
AgRg no AREsp 277.964/BA, 6ª Turma, DJe 25/09/2014; AgRg no AREsp 380.262/PA, 5ª Turma,
DJe 28/08/2014). 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal.

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

333. Processo: JF-FRA-0001823-56.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 7235/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CRIME DE CONTRABANDO  DE CIGARROS (CP,  ART.  334-A,  §1°,  IV)
APREENSÃO DE 53  MAÇOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE  AOS  CASOS  DE  IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A  40  MAÇOS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de contrabando (CP, art. 334-
A,  §1°,  IV),  em  razão  da  apreensão  de  53  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
desacompanhados da regular  documentação de internalização.  2.  O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,  por  entender  aplicável  o  princípio  da
insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior
rigor  na  adoção  do  princípio  da  insignificância,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  5.  A
importação de 53 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
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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.
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.

334. Processo: JF/SP-0005037-92.2014.4.03.6112-
INQ

Voto: 7189/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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 importação de sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu).
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, com fundamento na
atipicidade  e/ou  na  pequena  lesividade  da  conduta.  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.

335. Processo: 1.14.001.000267/2015-31 Voto: 7062/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). CRÉDITO TRIBUTÁRIO
AINDA  NÃO  CONSTITUÍDO.  DESNECESSIDADE.  CRIME  DE  NATUREZA  FORMAL.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
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Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A), praticado, em tese, por gestor(es) de prefeitura municipal. 2. O Procurador Regional
da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, por entender que não há justa
causa  para  o  ajuizamento  de  ação  penal  pela  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária  antes  do lançamento definitivo  do tributo.  3.  O crime do art.  168-A do CP,  de
natureza  formal,  caracteriza-se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições
previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador, de modo que não há motivo para
obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a apurar o
prejuízo efetivamente experimentado. Precedentes do STF. 4. Não homologação do arquivamento
e designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

336. Processo: 1.16.000.000941/2015-12 Voto: 7310/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  APURAÇÃO  DA  RESPONSABILIDADE  CRIMINAL  DOS  EVENTUAIS
ENVOLVIDOS  NA  TORTURA  E  MORTE  DE  PESSOA  DURANTE  A  DITADURA  MILITAR.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO CIVIL
PÚBLICO INSTAURADO PARA APURAR OS MESMOS FATOS. REVISÃO (LC N° 75/93, ART. 62,
IV).  ARQUIVAMENTO, POR ORA, INADEQUADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para investigar a responsabilidade criminal dos eventuais envolvidos na tortura e morte
de determinada pessoa, em 21/08/1973, durante a ditadura militar no Brasil. 2. O Procurador da
República oficiante  promoveu o arquivamento do procedimento por entender que o crime em
questão  está  sendo  apurado  no  Inquérito  Civil  n°  1.16.000.001718/2013-21,  autuado  em
27/06/2013. Ressaltou que, embora se trate de uma investigação civil, tanto o objeto dos autos
quanto as investigações a serem desenvolvidos no ICP se confundem com os que ocorreriam
neste procedimento. Por fim, não haveria nenhuma medida investigativa exclusivamente penal a
adotar, dada a antiguidade dos fatos. 3. Inicialmente, ressalte-se que, em regra, não se justifica o
arquivamento de procedimento criminal por existir inquérito civil investigando os mesmos fatos,
uma vez que possuem objetos nitidamente distintos e independentes, não havendo que se falar
em bis in idem. 4. Justifica-se a tramitação de dois procedimentos apartados em razão justamente
dos diferentes direcionamentos que se deve dar a cada um, devendo, inclusive, a investigação
criminal  ser  mais  célere  que  a  civil  em  face  dos  prazos  prescricionais.  5.  Entretanto,  essa
independência entre as esferas cível e criminal não impede que haja comunicação entre ambas,
podendo haver troca de informações e elementos colhidos em cada um. 6. No presente caso, de
bom  alvitre  que  o  membro  do  Ministério  Publico  Federal  que  for  designado  para  atuar  no
procedimento acompanhe/aguarde o término do ICP que se encontra em curso para apuração dos
responsáveis pelo assassinato e restos mortais da vítima (com comunicação entre as esferas cível
e criminal), sem prejuízo de diligências criminais específicas, desde logo, possíveis e necessárias,
para, somente após, e caso, ainda assim, não sejam encontrados elementos para promoção da
ação penal, proceder ao arquivamento criminal a ser apreciado por parte desta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

337. Processo: 1.27.000.001630/2015-97 Voto: 6906/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática de crime de estelionato contra o INSS
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(CP,  art.  171,  §  3º),  consistente  no  recebimento  indevido  de  várias  parcelas  de  benefício
previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  no  período  de  junho  de  2004  a  julho  de  2010.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  não  vislumbrar
diligências hábeis a tornar a autoria delitiva conhecida. 3. No atual estágio da persecução criminal,
apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da
materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente
demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. Na presente hipótese, não foram realizadas
todas as diligências aptas à elucidação da autoria, haja vista constar nos autos informação acerca
da ocorrência de renovações da senha bancária utilizada para o recebimento do benefício,  a
indicar a existência de linha investigativa capaz de identificar o autor do delito. 5. Dessa forma,
inexistente demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa, afigura-
se prematuro o arquivamento do procedimento no atual estágio das investigações, impondo-se o
prosseguimento da persecução penal, por força dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal
Pública e do in dubio pro societate. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

338. Processo: 1.33.000.001173/2015-33 Voto: 7481/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. VENDA A TERCEIRO DE VEÍCULO ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  CEF. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC N° 75/93, ART. 62, IV). CONDUTA NARRADA QUE CARACTERIZA, EM TESE, O CRIME
PREVISTO  NO  ART.  171,  §  2º,  I,  DO  CP,  C/C  ART.  66-B  DA  LEI  N°  4.728/65.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal
instaurado para apurar eventual prática do crime previsto no art. 171, § 2º, I, do CP, tendo em
vista que particular teria vendido a terceiro veículo alienado fiduciariamente à Caixa Econômica
Federal  CEF. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, aduzindo que,
dentre outros fundamentos, não restou configurado o delito tipificado no art. 171, § 2º, I, do CP,
uma vez que o devedor na alienação fiduciária, ao vender o bem, não vende coisa alheia como
própria, mas vende o que é seu. Ressaltou também não ser aplicável o art. 171, §2°, II, do CP,
uma vez que a vítima seria o comprador, sendo que não é possível silenciar sobre a alienação
fiduciária, pois tal informação consta do CRLV, de modo que só o comprador de má-fé faria um
negócio informal. Por fim, alegou contrariedade à súmula vinculante nº 25 do STF. 3.  O bem
objeto de alienação fiduciária pertence à esfera patrimonial do credor fiduciário, e não àquele que,
embora detenha a posse direta, utilizou-se de financiamento para sua aquisição. Precedente do
STJ. 4. Considerando que o bem pertencente à CEF não foi localizado (mesmo após a realização
de diligências), a conduta narrada caracteriza, em tese, o crime de disposição de coisa alheia
como própria (CP, art. 171, § 2º, I, c/c art. 66-B da Lei n° 4.728/65) em detrimento da referida
empresa pública, sendo que o conhecimento do comprador do automóvel acerca da alienação
fiduciária não afasta a configuração do delito ora analisado. 5. A configuração do delito do artigo
171, § 2º, I, do CP é incompatível com a alegação de contrariedade à Súmula Vinculante nº 25 do
STF,  uma  vez  que  o  seu  campo  de  incidência  se  restringe  às  relações  jurídicas  de  cunho
meramente patrimonial, não gerando repercussões sobre crimes. Enunciado que não pode ser
interpretado  de  modo  a  impedir  a  aplicação  da  norma  penal  incriminadora  sobre  o  fato
investigado. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

Homologação do Declínio de atribuição

339. Processo: SR/DPF/MG-00635/2012-INQ Voto: 7138/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/SETE LAGOAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado em detrimento de
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Suposta fraude na constituição de empresas, em
razão do uso indevido de documentos de identidade de terceiros. Revisão de declínio (Enunciado
nº 33). Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do
Poder Público (CF, art. 236), sob fiscalização do Poder Judiciário Estadual (Lei n° 8.935/94, arts.
37 e 38). 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.

340. Processo: SR/DPF/PA-00567/2010-INQ Voto: 7422/2015 Origem: GABPR3-PMC - PATRICK 
MENEZES COLARES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 155, §4°, II, c/c art. 69,
todos do CP. Utilização da fraude denominada encher cartões, consistente na obtenção de senhas
de clientes de instituições financeiras, por meio fraudulento, o que permitia aos investigados a
realização de operações bancárias via internet banking, efetuando transações eletrônicas, saques
indevidos e pagamentos de diversos títulos. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Diligências.
Os  bancos  envolvidos,  dentre  eles  a  CEF,  informaram  não  terem  identificado  indícios  de
movimentação/transação  fraudulenta  envolvendo  os  cartões  encontrados  em  poder  dos
investigados,  não  tendo  sido  notificados  pelos  seus  clientes  quanto  a  perda/extravio/furto  ou
mesmo  reclamações/contestações  quanto  a  transações  fraudulentas  realizadas.  Requisitadas
diligências  complementares,  verificou-se  que  eventual  lesão  patrimonial  teria  sido  suportada
apenas por particulares, não havendo qualquer indício de que supostas fraudes tenham resvalado
no patrimônio  das  instituições  financeiras.  Inexistência  de indícios de  lesão  ao patrimônio  da
União  nas  supostas  fraudes  praticadas.  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.

341. Processo: 1.11.000.000852/2015-52 Voto: 7228/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TRES LAGOAS-MS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Representantes que, valendo-se de
intermediário, contrataram determinada faculdade particular de Aparecida do Taboado/MS para
validar  seus diplomas de doutorado realizado no Paraguai,  mas receberam dela  diplomas de
doutorado  sem  validade,  emitidos  por  faculdade  de  Maringá/PR  fechada  pelo  Ministério  da
Educação.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Prejuízo  suportado  unicamente  por
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.
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342. Processo: 1.12.000.000840/2015-91 Voto: 7376/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possíveis  crimes de uso  de documento  falso (CP,  art.  304).  Notícia  de que
professores  de  escola  estadual  estão  sob  suspeita  de  terem  comprado  seus  diplomas  de
graduação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Incidência da Súmula nº 104 do STJ: Compete
à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso
relativo  a  estabelecimento  particular  de  ensino.  Apresentação  dos  documentos  supostamente
falsos à Secretaria Estadual de Educação do Amapá. Inexistência de indício ou notícia do uso dos
diplomas perante órgão ou entidade de natureza federal. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

343. Processo: 1.14.003.000152/2015-26 Voto: 7008/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Procedimento  Preparatório.  Possíveis  crimes  de  constrangimento  ilegal,  disposição  de  coisa
alheia como própria e incêndio (CP, arts. 146, 171, § 2º, I, e 250). Alegação de que o presidente e
o vice-presidente da Associação de Desenvolvimento dos Produtores Rurais do Projeto Formoso
A a H estariam alienando terrenos supostamente pertencentes à União para diversas pessoas.
Depois,  mediante  incêndio  às  residências  ou  ameaças,  eles  ainda  estariam  obrigando  os
respectivos compradores a devolverem os terrenos, a fim de vendê-los novamente. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Diligência. Informação da Secretaria do Patrimônio da União de que os
terrenos  descritos  na  representação  não  pertencem  à  União.  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.

344. Processo: 1.14.004.000213/2015-45 Voto: 7452/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Obtenção  fraudulenta  de
empréstimos  consignados  junto  à  instituição  financeira  em  nome  de  beneficiários  do  INSS.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Instituição financeira privada. Prejuízo suportado
por particular. Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 53: O INSS não responde, em
nenhuma hipótese, pelos débitos contratados, restringindo sua responsabilidade à averbação dos
valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição financeira em relação às operações
contratadas na forma do art. 1º desta Instrução Normativa. Inexistência de lesão à União ou a
qualquer de suas entidades. Precedentes STJ (Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014;
CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010). Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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345. Processo: 1.15.001.000619/2014-30 Voto: 7090/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Procedimento Preparatório.  Representação particular comunicando supostas irregularidades na
constituição de associação de agricultores, com eventual desvio de verbas federais, bem como
nulidade de matrícula de registro de imóvel, por suposta invasão do território do Estado do Ceará
pelo Estado do Rio Grande do Norte, em procedimento de demarcação de terras devolutas que
deu origem ao referido registro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Diligências. Quanto aos
supostos desvios de verbas federais, o MDA informou que as entidades envolvidas não possuem
instrumentos celebrados com o referido Ministério. O INCRA/CE, por sua vez, informou que não
há verbas do Instituto destinadas às entidades em referência, esclarecendo, ainda, que não há
projeto de assentamento do governo federal na área em pauta e que esta não é objeto de reforma
agrária. Segundo consta dos autos, o próprio autor da representação não soube especificar de
que verbas se tratava, o que evidencia a ausência de interesse federal na apuração de suposta
irregularidade na constituição e funcionamento das referidas entidades. Eventual crime de esbulho
que teria como vítima, em tese, unicamente as empresas do representante. Por fim, informações
de que os loteamentos clandestinos tratados nos autos, embora sejam originalmente de natureza
rural,  visam evidentemente  à  constituição  de  núcleo  urbano  (comercialização  de  loteamentos
irregulares),  atraindo  a  disciplina  da  Lei  n°  6.766/79.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Remessa dos autos à 5ª
CCR, para análise da matéria de sua atribuição.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

346. Processo: 1.15.001.001088/2015-83 Voto: 7379/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime previsto  no  art.  168-A do  CP.  Irregularidades no  repasse  de
contribuições  previdenciárias  por  parte  de  Secretaria  Municipal  à  entidade  responsável  pelo
regime  previdenciário  próprio  da  municipalidade.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Os
valores supostamente apropriados indevidamente pertenciam a Regime Próprio de Previdência
Municipal, ou seja, a órgão/entidade 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.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

347. Processo: 1.16.000.002953/2015-81 Voto: 7203/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, em que
a noticiante, aparentemente funcionária de instituição financeira, alega, de forma genérica, que o
banco  vem tentando obrigá-la  a  assinar  relação  de  receita  falsa,  visando  beneficiar  clientes.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos envolvendo 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  do  Distrito
Federal.
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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.

348. Processo: 1.18.000.000501/2015-91 Voto: 7257/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Obtenção fraudulenta de empréstimo
consignado junto à instituição financeira em nome de beneficiário do INSS. Revisão de declínio
(Enunciado n°  32 -  2a CCR).  Instituição  financeira  privada.  Prejuízo  suportado por  particular.
Instrução  Normativa  INSS/PRES  nº  28/2008,  art.  53:  O  INSS  não  responde,  em  nenhuma
hipótese, pelos débitos contratados, restringindo sua responsabilidade à averbação dos valores
autorizados  pelo  beneficiário  e  repasse  à  instituição  financeira  em  relação  às  operações
contratadas na forma do art. 1º desta Instrução Normativa. Inexistência de lesão à União ou a
qualquer de suas entidades. Precedentes STJ (Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014;
CC nº 125.061/MG, DJe 17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010). Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

349. Processo: 1.20.000.002093/2014-72 Voto: 7207/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Comunicação de
suposta  movimentação  financeira  atípica.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Conforme
dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de
dinheiro será da competência da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam
a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da  Justiça  Federal.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

350. Processo: 1.22.005.000413/2014-35 Voto: 7199/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes previstos no art. 2° da Lei n°
8.176/91, no art. 55 da Lei n° 9.605/98 e no art. 16, parágrafo único, III, da Lei n° 10.826/03.
Constatação  de  irregularidades  nas  atividades  de  garimpo  desenvolvidas  por  sociedade
empresária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV) e de declínio (Enunciado nº 32).
Quanto ao suposto crime de usurpação de bem da União, consta dos autos que a sociedade
investigada possuía Guia de Utilização que autorizava a extração mineral até 14/06/2014, bem
como que já havia solicitado a emissão de uma nova Guia de Utilização anteriormente à data da
fiscalização (22/08/2014). O DNPM informou que a Guia se encontra em fase de prorrogação até
a  conclusão  da  análise  de  solicitação  de  nova  Guia.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  de  arquivamento.  Quanto  aos  delitos
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previstos no art. 55 da Lei n° 9.605/98 e no art. 16, parágrafo único, III, da Lei n° 10.826/03, não
há,  a  princípio,  prejuízo  a  bens,  serviços ou interesses  diretos e  específicos da União,  suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Segundo  precedentes  do  STJ,  o  Estatuto  do
Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes dessa
natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao
tipo do art.  18 (tráfico  internacional de arma de fogo).  Ausência  de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

351. Processo: 1.23.000.002167/2015-40 Voto: 6885/2015 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.

352. Processo: 1.23.000.002189/2015-18 Voto: 7071/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 147 do CP. Representante afirma ter
sido  vítima  de  ameaça  enquanto  exercia  a  função  de  servidor  da  SEDUC/PA,  órgão  da
Administração Direta Estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

353. Processo: 1.23.002.000018/2015-26 Voto: 7075/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime contra as relações de consumo (Lei  n° 8.137/90,  art.  7°, VII).
Notícia de que o produto denominado "Hyper Memo", anunciado em propagandas de televisão
como milagroso para a redução das taxas de colesterol e triglicerídeos, é composto apenas da
substância Ômega 3. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos narrados que não apontam
para  infração  penal  em  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesses  diretos  da  União,  de  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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354. Processo: 1.23.003.000478/2015-44 Voto: 6905/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-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.

355. Processo: 1.25.002.000393/2015-00 Voto: 7280/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Tentativa de transferência de crédito
de pensão de beneficiária do INSS, de sua conta mantida em instituição financeira privada para
uma conta da CEF. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Valores retirados, em tese,
da  conta  da  vítima,  que  é  mantida  em instituição  financeira  privada.  Prejuízo  suportado  por
particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

356. Processo: 1.25.005.000307/2015-21 Voto: 7144/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade documental e uso de documento falso (CP, arts.
297 e 304), praticados perante Junta Comercial. Indícios de falsidade na constituição contratual
de empresa. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). A inserção de dados ou apresentação de
documentos falsos perante a Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do
Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para
processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem
sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC
130516. Rel.  Rogerio Schietti  Cruz,  3ª Seção, DJe de 05/03/2014). Ausência de atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

357. Processo: 1.26.000.003405/2015-22 Voto: 7105/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de homicídio, lesão corporal, extorsão e obtenção
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fraudulenta de financiamento, ocorridos no âmbito de projeto de assentamento em Pernambuco.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Quanto à possível obtenção fraudulenta de financiamento
(Lei  n° 7.492/86,  art.  19),  já  houve remessa da NF n° 1.26.000.003122/2015-81 à autoridade
policial,  para  a  realização  das  diligências  preliminares  pertinentes.  Com  relação  às  demais
ilicitudes noticiadas, não se verifica a existência de qualquer das hipóteses do art. 109 da CF, a
justificar a competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

358. Processo: 1.29.005.000135/2011-12 Voto: 7253/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Inquérito  Civil.  Possível  prática  do  crime  de  estelionato  e/ou  falsidade  ideológica.  Suposta
irregularidade  na  disponibilização  de  bolsa  de  estudo  do  Programa  de  Ensino  Superior
Comunitário (PROESC IV), em universidade particular, à pessoa que não se encontraria abarcada
pelo  requisito  da  renda  familiar.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Diligências.  O MEC
informou que não possui em seu quadro programas que contemplem a universidade em questão
como beneficiária. Foi informado, ainda, que o PROESC é um programa em parceria com as
prefeituras e que não há qualquer vinculo entre a universidade e o Governo Federal. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

359. Processo: 1.30.002.000200/2015-42 Voto: 7074/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56), relacionado ao transporte de
substância  perigosa  (álcool  etílico).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Necessidade  de
cumulação dos requisitos (tratado ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta)
para a incidência do art. 109, V, da CF. Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção da
Basiléia sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito,
não há indícios de que a conduta ora em análise ostente  caráter transnacional.  Ausência de
elementos capazes de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para a persecução
penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.30.007.000033/2014-17, Voto n° 1210/2014, Sessão
n° 593 de 17/03/2014). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

360. Processo: 1.30.004.000073/2015-61 Voto: 6904/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática da contravenção penal prevista no art. 3° da Lei n° 5.553/68.
Retenção dolosa  de  CTPS por  parte  de  empregador,  por  prazo  superior  ao  previsto  em lei.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Aplicação do Enunciado n° 37 da 2ª CCR: Não é atribuição
do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra,
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com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

361. Processo: 1.30.005.000393/2015-10 Voto: 6891/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de apropriação indébita (CP, art.  168). Advogado que teria se
apropriado  indevidamente  de  quantias  pertencentes  ao  seu  cliente,  ao  não  repassar  valores
recebidos judicialmente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo do particular.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01,  617ª  Sessão,  de  6/4/2015,  unânime).  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

362. Processo: 1.31.000.001555/2015-31 Voto: 7503/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 147 do CP. Representante afirma ter
sido ameaçado por Presidente de Conselho Regional de Corretores Imobiliários  CRECI, durante
um  evento  de  confraternização  em  comemoração  ao  dia  do  corretor.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Não verificação de que a atuação tenha ocorrido no exercício do cargo, mas
sim de modo pessoal e em evento não oficial. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

363. Processo: 1.34.001.004705/2015-47 Voto: 7288/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297).
Representação sigilosa apresentada na Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que o
investigado  teria  falsificado  um  diploma  de  curso  de  nível  superior  de  instituição  de  ensino
estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Súmula nº 104 do Superior Tribunal de Justiça:
Compete  à  Justiça  Estadual  o  processo  e  julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de
documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Ademais, não há qualquer indício
ou  notícia  do  uso  do  diploma  perante  órgão  ou  entidade  de  natureza  federal.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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364. Processo: 1.34.012.000538/2015-36 Voto: 7448/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de patrocínio infiel (CP, art. 355). Narrativa confusa alegando que
advogado contratado pelo representante para defendê-lo em ações cíveis em trâmite na Justiça
Estadual teria atuado em juízo de forma a prejudicá-lo. 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.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

365. Processo: 1.14.006.000108/2015-96 Voto: 7099/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de prevaricação (CP, art. 319) e porte ilegal de arma de fogo
(Lei nº 10.826/03, art. 14). Representação dando conta de que policiais civis teriam deixado de
atender  à  determinação  de  instauração  de  inquérito  policial  feita  por  delegado,  bem  como
noticiando o exercício irregular de atividade de segurança privada por particulares, com uso não
autorizado de arma de fogo. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Segundo precedentes do
STJ, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento
dos crimes ali  previstos, que continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT),
salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual quanto ao crime
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. No tocante ao suposto crime de prevaricação praticado por
policiais civis, é necessária a remessa dos autos à 7ª Câmara de Coordenação e Revisão, por
tratar-se de matéria afeta às suas atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação parcial
do declínio de atribuição, remetendo-se os autos à 7ª.Câmara  de Coordenação  e Revisão para
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação parcial do Declínio de atribuição

366. Processo: 1.36.000.000198/2015-16 Voto: 7065/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299),
ESTELIONATO (CP, ART. 171) E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI N° 8.137/90, ART. 1°).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO QUANTO À SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS E DE
DECLÍNIO  QUANTO  AOS  DEMAIS  DELITOS.  REVISÃO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV,  E
ENUNCIADO  Nº  32).  ARQUIVAMENTO  E  DECLÍNIO  PREMATUROS  NO  TOCANTE  À
SONEGAÇÃO FISCAL E  AO REGISTRO DE BENS EM NOME DE INTERPOSTA PESSOA.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar
possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299), estelionato (CP, art. 171) e contra a ordem
tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°), em razão da notícia de suposta apresentação de documento
ideologicamente falso em ação reivindicatória, para induzir em erro Juiz Estadual, bem como de
registro de bens em nome de interposta pessoa (laranja), a fim de sonegar tributos federais e
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estaduais. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do feito quanto ao crime de
sonegação de tributos federais,  sob o argumento de que já enviou cópia da representação à
Receita Federal, solicitando a abertura de procedimento fiscal.  No tocante aos demais delitos,
declinou a atribuição para apurá-los ao Ministério Público Estadual. 3. Embora tenha solicitado à
Receita Federal a instauração de procedimento fiscal para apurar os fatos, o Procurador oficiante
não chegou a averiguar se já existe crédito tributário federal definitivamente constituído a eles
relativo, mesmo tendo o representante afirmado já haver feito a mesma representação a outras
autoridades públicas. 4. Dessa forma, inexistente demonstração inequívoca da ausência de justa
causa, afigura-se prematuro o arquivamento quanto à sonegação de tributos federais no atual
estágio  das investigações,  impondo-se o prosseguimento da persecução penal,  por  força dos
princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate. 5. Com relação
ao registro de bens em nome de interposta pessoa e à sonegação de tributos estaduais, também
é prematuro o declínio ao Ministério Público Estadual, uma vez que ainda não é possível afirmar
não  haver  conexão  com  a  eventual  sonegação  de  tributos  federais.  6.  Como  a  suposta
apresentação de documento ideologicamente falso em ação judicial,  para induzir em erro Juiz
Estadual,  não  guarda  relação  com os  demais  fatos  representados,  é  possível  o  declínio  de
atribuições no tocante a esta questão específica.  7. Pela homologação parcial  do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual, apenas quanto aos crimes praticados perante a Justiça
Estadual, e pela designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal no que tange aos demais delitos.

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

367. Processo: DPF/AGA/TO-00354/2013-INQ Voto: 7083/2015 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de constituição definitiva
do crédito tributário. Natureza material do delito. Incidência da Súmula Vinculante n° 24, do STF.
Falta de justa causa para persecução penal. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa,
por imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá enviar a Representação Fiscal para Fins Penais
ao MPF. Homologação do arquivamento.

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

368. Processo: DPF/MOS-00016/2014-IP Voto: 7377/2015 Origem: SJUR/PRM-RN - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PAU DOS 
FERROS

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 câmeras
de segurança no local do crime. Não localização de fragmentos papilares com condições técnicas
para exames de confronto. Informações prestadas pela funcionária da ECT não acrescentaram
dados necessários à elucidação dos fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva e de 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.
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369. Processo: DPF/PHB/PI-00049/2014-INQ Voto: 7302/2015 Origem: GABPR3-TF - 
TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto (CP, art. 155, §§ 1° e 4°, I). Furto de R$ 10.800,00 de agência
dos  Correios,  durante  o  período  noturno,  mediante  destruição  ou  rompimento  de  obstáculo.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Impossibilidade de identificação
do(s)  autor(es) do fato.  Informações prestadas pelos funcionários da ECT e por vizinhos não
acrescentaram dados necessários à  elucidação dos fatos.  Inexistência  de imagens ou vídeos
referentes à data  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.

370. Processo: DPF-UDI-00284/2015-INQ Voto: 7081/2015 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º).
Recebimento de uma cédula falsa de R$ 100,00, ao efetuar saque em casa lotérica. Falsidade
constatada por um caixa de supermercado e espontaneamente comunicada pela representante à
Polícia.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  artigo  62,  inc.  IV).  Inexistência  de  elementos
mínimos  que  possibilitem  identificar  a  autoria  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base
de dados sobre moeda falsa. Homologação 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.

371. Processo: JF-FRA-0001649-47.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 7237/2015 Origem: SUBJUR/PRM-SP - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/FRANCA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP,  ART.  334-A,  §1°,  IV).
APREENSÃO DE 06 (SEIS) MAÇOS EM PODER DO INVESTIGADO. MPF: PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  APLICAÇÃO  EXCEPCIONAL DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA AO
CASO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática
do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1°, IV), em razão da apreensão de 06 (seis) maços de
cigarros de origem estrangeira em poder do investigado. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Juiz Federal. 4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país  cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional. 5. Este Colegiado, no entanto, vem decidindo que as importações de até 40 (quarenta)
maços de cigarros possibilitam, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. Já
nas importações superiores a este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 6.
Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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372. Processo: JF-FRA-0001821-86.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 7185/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP,  ART.  334-A,  §1°,  IV).
APREENSÃO DE 10 (DEZ) MAÇOS EM PODER DO INVESTIGADO. MPF: PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  APLICAÇÃO  EXCEPCIONAL DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA AO
CASO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática
do crime de contrabando (CP, art. 334-A, §1°, IV), em razão da apreensão de 10 (dez) maços de
cigarros de origem estrangeira em poder do investigado. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,  com  base  no  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Juiz Federal. 4. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente
no país  cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito
nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território
nacional. 5. Este Colegiado, no entanto, vem decidindo que as importações de até 40 (quarenta)
maços de cigarros possibilitam, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. Já
nas importações superiores a este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 6.
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.

373. Processo: JF/JZO/BA-0000164-
17.2016.4.01.3305-INQ

Voto: 7343/2015 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Realização de saque, na Caixa
Econômica Federal, por pessoa não identificada, de precatório em nome de terceiro. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Realização de diversas diligências, dentre elas: oitiva de
servidor da CEF, realização de perícias documentoscópica e papiloscópica, investigações in loco
no endereço fornecido pelo autor do fato, etc. Inexistência de imagens do momento do crime.
Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

374. Processo: JF-RJ-2015.51.01.503831-3-INQ Voto: 7149/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Fraude  em  transação
bancária, consistente na emissão de cheque clonado no valor de R$ 3.388,00 por pessoa diversa
do titular da conta. Ressarcimento, pela Caixa Econômica Federal, do valor integral do cheque
fraudado ao correntista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não há indícios
capazes  de  identificar  a  pessoa  que  efetivamente  utilizou  o  referido  cheque.  Movimentos
fraudulentos realizados por meio da utilização de documentação falsa que não revelam indícios
suficientes do possível autor do crime, prejudicando as investigações. Ausência de indícios de
autoria. Homologação de arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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375. Processo: JF/SP-0004914-47.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7329/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90,
ART. 2º, II). MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE
NATUREZA FORMAL.  DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito
Policial  que  apura  a  possível  prática  de  crime previsto  no  art.  2º,  II,  da  Lei  nº  8.137/90  por
responsáveis legais de empresa, que teriam deixado de recolher valores relativos a Imposto de
Renda Retido na  Fonte incidente  sobre rendimentos  de trabalhadores  assalariados nos  anos
calendário de 2007 e 2008. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por
entender que já transcorreu o lapso prescricional de 4 anos desde a data em que os valores
deveriam ter sido recolhidos, quando se consumou o crime. 3. Discordância do Magistrado, sob a
orientação de que o delito em tela é omissivo material, razão pela qual o seu prazo prescricional
só começaria a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrida, no presente
caso, apenas em 2012. 4. O crime tipificado no art. 2º, II, da Lei nº 8.137/90 é de natureza formal,
caracterizando-se  pelo  não  repasse  ao  fisco  dos  tributos  descontados  de  terceiros  pelo
responsável tributário. O tipo penal não se refere a supressão ou redução do tributo, de modo que
é irrelevante  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  5.  Precedentes  do  STF e  do  STJ
adotando esse mesmo fundamento - falta de exigência de supressão/redução de tributo ou de
qualquer outro resultado - para concluir que o delito previsto no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 é
formal  (STF,  RHC nº  90532  ED/CE,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Ministro  Joaquim  Barbosa,  DJe  de
06/11/2009; STJ, RHC 36.024/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 01/09/2015). 6. Considerando que não houve parcelamento do débito tributário, que a pena
máxima  cominada  ao  delito  é  de  2  anos  e  que  as  condutas  omissivas  consumaram-se  em
dezembro de 2007 e de 2008 - quando os valores retidos deveriam ter sido recolhidos -, impende
reconhecer que a pretensão punitiva estatal está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso de 4
anos previsto no art. 109, V, do CP. 7. Insistência no arquivamento.

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

376. Processo: SRPF-AP-00189/2014-INQ Voto: 7415/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de  esbulho  possessório  (CP,  art.  161,  II),  ocorrido  em área
pertencente  a  INFRAERO.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realizadas
diligências  preliminares  pela  Polícia  Federal,  constatou-se  que  a  referida  área  encontra-se
invadida por populares, sem uma liderança organizada, tendo sido informado que a ocupação
teve início após um boato de que o terreno teria sido doado pelo governo do Estado. De acordo
com a Informação Policial, trata-se de uma ação de populares, não organizada e sem objetivo de
se  fixar  de  forma  definitiva  no  local,  sendo  a  idéia  dos  invasores  economizar  aluguel,
permanecendo na  região  até  a  sua retirada pelo  Poder  Público.  Ausência  de elementos  que
possibilitem 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.

377. Processo: 1.00.000.013820/2015-09 Voto: 7544/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Possível crime de invasão de terras públicas (Lei n° 4.947/66, art.
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20).  Suspeita  de que  o imóvel  rural  ocupado pelo  investigado pertence  à União.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação do INCRA no sentido de que o
Grupo  Executivo  das  Terras  do  Araguaia-Tocantins  (GETAT)  outorgou  ao  investigado  o  título
definitivo  de propriedade do referido imóvel  rural  em 25/04/1984.  Não configuração do delito.
Homologação do arquivamento.

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

378. Processo: 1.04.100.000081/2015-18 Voto: 7435/2015 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral. Representação
anônima relatando eventual compra de votos por Prefeito. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  IV).  Representação  com  meras  considerações  genéricas  sobre  possíveis  crimes
praticados, sem informações específicas sobre os eventuais delitos cometidos. Inexistência de
diligências investigativas a serem requisitadas, em razão do anonimato do representante e da
insuficiência  de  elementos  mínimos  quanto  ao  alegado.  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.

379. Processo: 1.05.000.000210/2015-51 Voto: 7076/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representante  que  afirma  sofrer  perseguição  e  maus-tratos,  sem  fornecer
maiores  detalhes  sobre  os  fatos  nem indicar  o  possível  autor  de  tais  condutas.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia vaga e imprecisa. Devolução, ao MPF, de ofício
expedido pelo Parquet, em que solicita esclarecimentos acerca da representação, em razão de o
representante  não  ter  sido  localizado  no  endereço  fornecido.  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.

380. Processo: 1.05.000.000427/2014-80 Voto: 7101/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 358), praticado, em
tese, nos autos de Execução Fiscal promovida pela União. Executado aduz que a arrematação foi
realizada com base em um esquema fraudulento, envolvendo o leiloeiro oficial,  seu irmão (na
condição de representante de pessoa jurídica), o advogado e a empresa arrematante. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Pleno do TRF da 5ª Região decidiu, por unanimidade,
julgar improcedente o pedido realizado na ação rescisória proposta pelo executado. O autor da
rescisória se limitou a alegar a existência de um conluio, de um esquema escuso que teria atuado
por ocasião da arrematação de seu imóvel, tendo em vista a suposta participação de parente do
leiloeiro, sem relatar como o esquema funcionou, de que modo induziu o Juízo a erro e lhe causou
prejuízos, gerando um benefício indevido a terceiros. O parentesco apontado pelo autor sequer é
capaz de gerar, por si só, a nulidade da arrematação (CPC, art. 690-A). Informações de que o
edital do leilão, diversamente do que afirma o autor da rescisória, não veda a participação de
parente de leiloeiro. Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação
do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

381. Processo: 1.11.001.000006/2015-22 Voto: 7113/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A). Alegação de que o Município de Arapiraca/AL teria deixado de repassar ao INSS as
contribuições previdenciárias descontadas de servidores temporários que exerceram a função de
Cadastrador Imobiliário no período de 07/07/2014 a 11/11/2014. Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informação  da  Receita  Federal  do  Brasil  de  que  o  referido
Município recolheu ao INSS os valores devidos em relação a todos os Cadastradores Imobiliários
contratados  no  período  informado.  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.

382. Processo: 1.12.000.001007/2015-67 Voto: 7430/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação anônima dando conta  de irregularidades em revitalização de
estrada de ferro, com suposta evasão de divisas e crimes ambientais decorrentes de atividade
minerária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Com relação ao suposto crime de
evasão de divisas, a notícia já está sendo apurada nos autos do PIC n° 1.12.000.000207/2015-01.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Quanto ao possível dano ambiental, o Procurador da
República determinou o desentranhamento dos documentos para autuação como nova Notícia de
Fato para apuração 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.

383. Processo: 1.14.000.000816/2015-87 Voto: 6995/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Suposta  obtenção  fraudulenta  de  seguro  desemprego,  ocorrida  em  2004.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informação do  Ministério  do  Trabalho  e
Emprego no sentido de que o prazo de guarda da documentação atinente aos requerimentos de
seguro desemprego é de dois anos, de forma que aquelas referentes ao ano de 2004 já foram
descartadas. Apuração da materialidade delitiva comprometida. Homologação do arquivamento.

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

384. Processo: 1.14.000.000841/2015-61 Voto: 7108/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
ordem judicial, que determinava o bloqueio de 30% do salário de um empregado. Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Informações de que  a investigada  recebeu o ofício  em
setembro de 2013, efetivou o bloqueio na remuneração do mês seguinte (outubro) e comunicou
ao Juízo, questionando sobre a necessidade de continuidade dos bloqueios. Não constatação da
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prática 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.

385. Processo: 1.15.000.002000/2015-51 Voto: 7181/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de divulgação de informações sigilosas (CP, art.  153, § 1º-A).
Notícia de possível acesso a informações sigilosas constantes do banco de dados do INSS, tendo
em vista que associações civis estariam enviando cartas a segurados da Previdência Social e a
pessoas que tiveram pedidos de benefício previdenciário indeferidos, para oferecer-lhes serviços
de advocacia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cartas com conteúdo genérico,
dirigidas a qualquer pessoa que se interesse pelos serviços ofertados. Inexistência de elementos
indicativos  de  que  elas  foram  remetidas  apenas  para  segurados  e  pessoas  que  já  tiveram
benefícios negados ou de que os dados dos destinatários foram extraídos de algum banco de
informações  sigiloso.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

386. Processo: 1.15.000.002507/2015-12 Voto: 7339/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). Apreensão de uma nota de R$ 20,00
inautêntica  e  de  pequena  quantidade  de  drogas  na  residência  da  investigada.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos envolvendo a apreensão de entorpecente já são
investigados em Inquérito  Policial  no âmbito  estadual.  Quanto  à  moeda falsa,  foi  encontrada
apenas uma nota supostamente falsificada no meio de várias outras sem indícios de contrafação
na  posse  da  investigada.  Inexistência  de  qualquer  indício  de  que  tivesse  conhecimento  da
falsidade ao receber a cédula, sendo que a investigada não a restituiu à circulação. Necessidade
de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do
Banco  Central  do  Brasil  (MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.
Homologação do arquivamento, 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.

387. Processo: 1.18.000.000876/2015-51 Voto: 7115/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
decisão  de  Juízo  Federal  que  determinou  ao  Secretário  de  Saúde  do  Estado  de  Goiás  a
realização de depósito judicial de valor suficiente para a aquisição dos medicamentos de que a
parte autora da ação penal necessita para tratamento de saúde. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Posterior  cumprimento  da  determinação  judicial.  Demora  decorrente  da
burocracia existente na Administração Pública. Não houve deliberada intenção dos envolvidos em
desobedecer a decisão. Ausência do elemento subjetivo necessário à caracterização do crime.
Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

388. Processo: 1.20.000.000703/2007-74 Voto: 7442/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Inquérito Civil  Público.  Possível  crime de falsidade ideológica (CP, art.  299).  Apresentação de
declaração falsa quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública, quando
da posse  do  investigado  na  FUNAI.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Fatos
supostamente  ocorridos  em  01/07/2003.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  (CP,  art.  109,  III).
Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

389. Processo: 1.22.000.000798/2015-61 Voto: 7552/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  patrocínio  infiel  (CP,  art.  355).
Representante que alega que sua advogada em reclamação trabalhista teria atuado em juízo
contra  os  seus  interesses,  uma vez  que,  além de haver  retido  os  autos  com ela  por  tempo
abusivo, o teria induzido a celebrar com a reclamada um acordo com o qual não concordava.
Afirma, também, que, mesmo já havendo previsão de pagamento de honorários advocatícios no
contrato firmado entre ele e a advogada, no aludido acordo com a reclamada ainda houve a
fixação de determinado valor a título de honorários. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  A simples leitura da cópia  da reclamação trabalhista infirma as acusações constantes da
representação,  revelando  que  não  ocorreu  a  retenção  abusiva  dos  autos  e  que  sequer  foi
celebrado acordo entre as partes, sendo que o processo ainda está em trâmite na Justiça do
Trabalho. 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.

390. Processo: 1.22.006.000030/2015-38 Voto: 7447/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PATOS DE MINAS-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei
8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informações da Receita Federal.
Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material do delito. Incidência
da Súmula Vinculante n° 24, do STF. Falta de justa causa para persecução penal. Após o trânsito
em julgado na esfera administrativa,  por imposição legal,  a Autoridade Fiscal  deverá enviar a
Representação Fiscal para Fins Penais ao MPF. Homologação do arquivamento.

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

391. Processo: 1.23.000.001412/2015-00 Voto: 7193/2015 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, art. 29). Utilização de 74 pássaros da
espécie Curió em desacordo com licença concedida pelo IBAMA. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 29/10/2009. Pena máxima cominada em abstrato de 1 ano de
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detenção.  Prazo  prescricional  de 4  anos (CP,  art.  109,  V).  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.

392. Processo: 1.23.000.001813/2015-51 Voto: 7437/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  em  virtude  da  condução  de  veículo  automotor
(motocicleta) em unidade de conservação. 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,
arts.  68 e/ou 90.  Aplicação de multa  no valor  de R$ 2.000,00.  Atipicidade penal  da conduta.
Homologação do arquivamento.

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

393. Processo: 1.23.000.001816/2015-95 Voto: 6877/2015 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.

394. Processo: 1.23.000.001898/2015-78 Voto: 6880/2015 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.

395. Processo: 1.23.000.002125/2015-17 Voto: 7067/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Auto  de  infração  lavrado  pelo  IBAMA em  razão  da  prática  de  acesso  a
conhecimento tradicional associado, para fins de pesquisa científica, sem autorização do órgão
competente,  por  parte  de  um  museu.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  O
conhecimento  tradicional  associado  é  protegido  pela  Medida  Provisória  n°  2.186-16/2011,
regulamentada pelo Decreto n° 54559/2005. Previsão de sanções administrativas e imposição do
dever  de  indenizar.  Conduta  que  não  constitui  infração  penal.  Precedente  da  2ª  CCR
(Procedimento n° 1.20.000.000920/2012-21, Voto n° 804/2014, Sessão n° 592, de 17/02/2014,
unânime). Homologação do arquivamento.

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

396. Processo: 1.23.000.002143/2015-91 Voto: 7439/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental, decorrente de deixar de apresentar relatório anual de atividade
no  prazo  legal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza
administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 81). Aplicação de multa pelo IBAMA. Atipicidade penal.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n° 5355/2014, Sessão n°
602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

397. Processo: 1.23.002.000003/2009-10 Voto: 7135/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de abuso de autoridade por Coronel contra
Cabo do Exército. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações de
que o MPM ofereceu denúncia contra o referido Coronel, em razão dos fatos relatados pelo Cabo,
que foi rejeitada pelo Juízo. O MPM recorreu, sem, contudo, obter êxito, uma vez que a decisão
foi mantida pelo STM. Ademais, foi informado que após todas as investigações realizadas pelo
MPM, tanto em relação ao possível abuso de autoridade praticado pelo Coronel, quanto ao relato
de eventual perseguição praticada por Major contra o Cabo, concluiu-se pelo arquivamento, por
inexistência das alegadas irregularidades. Homologação do arquivamento.

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

398. Processo: 1.23.003.000201/2007-10 Voto: 6976/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Autuação de pessoa jurídica por receber madeira serrada
sem  a  licença  válida  para  transporte  e  armazenamento  (ATPF's  materialmente  falsificadas).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos  ocorridos  em  23/01/2007.
Realização  de  diligências.  As  cópias  das  ATPF's  que  instruem o  presente  procedimento  não
contêm assinatura, o que dificulta a comprovação da autoria dos crimes investigados. O processo
administrativo  do IBAMA não esclarece  em que circunstâncias  as ATPF's  foram apreendidas.
Ausência  de  indícios  de  autoria.  Transcurso  de  mais  de  oito  anos  da  ocorrência  dos  fatos.
Homologação de arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

399. Processo: 1.23.003.000501/2015-09 Voto: 6900/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime ambiental  (Lei  n°  9.605/98,  art.  50-A).  Explorar  71,218m³ de
madeira em toras, acima da volumetria permitida pelo IBAMA, da espécie Jatobá. Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62, IV). Fatos ocorridos entre 06/2005 e 09/2006. 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.

400. Processo: 1.23.008.000081/2015-11 Voto: 7132/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 29, §1°, III).
Ter em depósito três flechas ornadas com penas de arara, sem autorização outorgada pelo órgão
competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O autuado informou que teria
comprado o artesanato de índios. Ausência de lesão significativa ao bem jurídico tutelado. Fatos
já  devidamente  reprimidos  na  esfera  administrativa,  com aplicação  de  multa  no  valor  de  R$
5.000,00 ao infrator. Homologação do arquivamento.

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

401. Processo: 1.24.004.000018/2015-79 Voto: 6917/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTEIRO-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto
descumprimento de decisão judicial que, deferindo parcialmente pleito de antecipação de tutela,
determinou  à  União  o  agendamento  de  procedimento  clínico-cirúrgico  a  que  a  parte  autora
precisava  se  submeter.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.
Constatação de que, intimada da decisão, a Advocacia-Geral da União expediu ofício ao órgão
competente para o seu cumprimento (Ministério da Saúde), mas o dirigiu a pessoa que já havia
sido exonerada do cargo público que ali  ocupava. Depois de esclarecida tal  questão é que o
Ministério  da  Saúde  foi  devidamente  cientificado  da  ordem  judicial  e  tomou  as  providências
necessárias  ao  agendamento  determinado.  Mora  decorrente  de  equívocos  de  natureza
burocrática e administrativa. Não verificação do elemento subjetivo necessário à caracterização
do crime de desobediência. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

402. Processo: 1.25.007.000221/2015-88 Voto: 7502/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 50). Circular com automóvel em
área de restinga, área considerada de preservação permanente. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 23/02/2011. 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.

403. Processo: 1.25.007.000223/2015-77 Voto: 7561/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98,  art.  50).  Circular  com  veículo
automotor  em  área  de  restinga,  área  considerada  de  preservação  permanente.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 18/01/2011. 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.

404. Processo: 1.25.008.000597/2015-82 Voto: 7106/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06. Comunicação de suposta
comercialização  de  entorpecentes  em um veículo,  por  pessoa  não  identificada,  em posto  de
combustível localizado na Rodovia PR 151. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Realizadas  diligências  preliminares  pela  Polícia  Federal,  não  foi  possível  confirmar  os  fatos
relatados,  nem  identificar  os  supostos  autores.  Ausência  de  elementos  que  possibilitem  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.

405. Processo: 1.28.000.000345/2015-11 Voto: 7240/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). Noticiante alega ter sacado uma nota
de R$ 100,00 falsa em terminal de autoatendimento. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual.  Necessidade  de  comunicação  do  fato  e  remessa  da  cédula  falsa  para  o
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base
de dados sobre moeda falsa. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.

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

406. Processo: 1.28.000.001192/2015-20 Voto: 7183/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

158



Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 29). Coleta de dois espécimes da
fauna  silvestre  brasileira  (búzios)  por  pescador,  sem  autorização  da  autoridade  competente.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de lesão significativa ao bem
jurídico tutelado.  Fatos já  devidamente reprimidos na esfera administrativa,  com aplicação de
multa de R$ 1.000,00 ao infrator. Ausência de notícia acerca da reiteração delitiva. Precedente da
2ª  CCR  (Procedimento  n°  1.28.000.001229/2015-10,  Voto  n°  5233/2015,  Sessão  n°  625,
10/08/2015, unânime). Homologação de arquivamento.

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

407. Processo: 1.28.000.001664/2015-44 Voto: 7217/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental, decorrente de deixar de apresentar relatório anual de atividade
no  prazo  legal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza
administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 81). Aplicação de multa pelo IBAMA. Atipicidade penal.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.23.000.000953/2015-11, Voto n° 5845/2015, Sessão n°
628, 21/09/2015, 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.

408. Processo: 1.29.000.003048/2015-91 Voto: 7227/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de dano (CP, art. 163). Indivíduo que, após ser informado por fiscal
que não poderia entrar na área de embarque de aeroporto com lata de aerossol que ultrapassava
o limite permitido, forçou a boca da lixeira ao descartar tal objeto, nela produzindo um pequeno
rasgo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de dolo na conduta do
agente.  Inexpressividade da ofensa ao bem jurídico tutelado. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

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

409. Processo: 1.29.003.000615/2015-27 Voto: 7301/2015 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 04 (quatro) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em
12/11/2003. 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.
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410. Processo: 1.29.016.000165/2015-23 Voto: 7064/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRUZ ALTA-RS

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

Ementa: Procedimento Administrativo de Acompanhamento instaurado em razão de pedido de colaboração
premiada formulado por réu em ação penal, denunciado pela prática do crime previsto no art. 2°
da Lei n° 12.850/2013 (c/c o art. 1°, I, da mesma Lei), incidindo, ainda, a agravante do art. 62, I,
do CP e a majorante do art. 2°, §3°, da Lei n° 12.850/2013. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). O Procurador da República que atuou no caso informou que, por meio da investigação
realizada pela Polícia Federal, já foi possível o conhecimento da articulação da atividade e seus
principais  agentes  no  território  nacional,  sendo  que  o  fornecimento  de  nomes  de  outros
atravessadores (além dos diversos já flagrados na operação) não é de valor  que justifique a
concessão dos benefícios previstos na Lei n° 12.850/2013. Ademais, reputou-se como sendo de
pouca valia o mero detalhamento da participação de outros integrantes, quando, no caso, o já
colhido permite a visualização do conjunto fático de forma robusta e suficiente. Concluiu-se que a
proposta de colaboração se limitou a identificação de outros partícipes da empreitada criminosa e
a detalhar as suas participações, situação que, sem encontrar guarida em provas novas trazidas
pelo  colaborador,  não constituiu  causa suficiente  para a realização da colaboração premiada.
Homologação do arquivamento.

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

411. Processo: 1.30.015.000203/2014-56 Voto: 7560/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Omissão no recolhimento de FGTS por parte de Câmara
Municipal. 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.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

412. Processo: 1.33.000.001123/2014-75 Voto: 7088/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado
no  curso  de  Reclamação  Trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Eventuais inconsistências no depoimento prestado pela testemunha da reclamante. Declarações
desconsideradas pelo Magistrado, que proferiu sentença fundada em outros elementos de prova
existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, que não influíram no
julgamento da causa.  Falta  de justa  causa para a  persecução penal.  Precedente da 2ª  CCR
(Processo n°  0000393-37.2015.4.02.5001, Voto n° 1905/2015, Sessão n°  617, de 06/04/2015,
unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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413. Processo: 1.34.007.000194/2015-34 Voto: 7117/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Notícia  da  supressão  de  contribuições  previdenciárias  por  pessoa  física,  em  razão  da  não
anotação de vínculos empregatícios dos empregados/reclamantes em suas carteiras de trabalho.
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Reconhecimento  posterior  dos  vínculos
trabalhistas pela  Justiça do Trabalho.  Inexistência  de dolo  contemporâneo à suposta conduta
delitiva por parte do investigado, que acreditava que não havia vínculo trabalhista na relação de
prestação de serviços que mantinha com os empregados/reclamantes. Ausência de indícios de
fraude. Atipicidade da conduta. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.34.007.000098/2014-13,
Voto n° 3838/2014, Sessão n° 599, de 26/05/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

414. Processo: 1.35.000.001151/2015-07 Voto: 7245/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  em  virtude  da  condução  de  veículo  automotor
(motocicleta) na praia de Pirambu/SE, inserida 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, arts. 68 e/ou 90. Aplicação de multa no
valor de R$ 1.000,00. Atipicidade penal da conduta. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

415. Processo: DPF/CZS-00024/2015-INQ Voto: 7259/2015 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de apropriação indébita e patrocínio
infiel  (CP,  arts.  168  e  355).  Advogado  que  teria  se  apropriado  indevidamente  de  quantia
pertencente ao seu cliente, ao não repassar valores recebidos em razão de acordo celebrado em
reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Conduta passível de
configurar o delito de apropriação indébita, mas não o de patrocínio infiel. Eventual prejuízo do
particular. 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.

416. Processo: 1.18.000.000753/2015-10 Voto: 7234/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia de Fato. Particular relata que estaria sofrendo perseguições por ter denunciado a máfia
dos  caça-níqueis  no  Rio  de  Janeiro.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.30.001.001650/2015-62, Voto n° 4086/2015, Sessão
n° 622, de 22/06/2015, unânime). 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.

417. Processo: 1.23.000.002146/2015-24 Voto: 7078/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a fauna (Lei n° 9.605/98, art. 29, § 1º, III). Investigada
autuada  pelo  IBAMA por  ter  sido  flagrada  na  posse  de  01  pássaro  da  espécie  Curió,  não
ameaçada  de  extinção.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Aplicação  do
Enunciado nº 44 desta 2ª CCR: A persecução penal do crime previsto no artigo 29 da Lei nº
9.605/98  é da  atribuição  do Ministério  Público  Federal  apenas quando o  espécime da  fauna
silvestre estiver ameaçado de extinção ou quando oriundo de área pertencente ou protegida pela
União.  Ausência  de  elementos  que  justifiquem  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.
Homologação nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação 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

418. Processo: JF-OSA-0005074-31.2015.4.03.6130-
INQ

Voto: 7754/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 30ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
OSASCO/SP

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 INSS. REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO,  MEDIANTE  INSERÇÃO  DE  VÍNCULO  EMPREGATÍCIO  NÃO
COMPROVADO.  PROCURADORA  OFICIANTE  NA  PR/SP  QUE  DECLARA  SUA  NÃO
ATRIBUIÇÃO, POR ENTENDER TER SIDO A BENESSE CONCEDIDA IRREGULARMENTE POR
AGÊNCIA  DA  PREVIDÊNCIA  SITUADA  EM  OSASCO/SP.  MEMBRO  ATUANTE  NA  PRM-
OSASCO/SP  QUE  TAMBÉM  INFIRMA  SUA  ATRIBUIÇÃO,  SOB  ALEGATIVA  DE  QUE  OS
SAQUES ILÍCITOS SE DERAM EM AGÊNCIA BANCÁRIA LOCALIZADA EM SÃO PAULO/SP.
REMESSA DOS  AUTOS  A  ESTA 2ª  CCR/MPF.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES
INSTAURADO. PROCEDIMENTO QUE DEVE TRAMITAR NO LOCAL EM QUE OBTIDAS AS
VANTAGENS ILÍCITAS (SÃO PAULO/SP). APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CPP. PRECEDENTE DO
STJ. ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA SUSCITADA (PR/SP) PARA PROSSEGUIR NO FEITO.
1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de crime de estelionato majorado (CP,
art.  171,  §3º)  em  desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS,  tendo  em  vista
irregularidades referentes à concessão de benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho,
mediante inserção de vínculo empregatício não comprovado com sociedade empresária privada,
no período de 08/01/2001 a 30/08/2009. 2. A Procuradora da República atuante na Procuradoria
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da República em São Paulo, considerando que a consumação do crime investigado se deu no
momento da obtenção da vantagem ilícita,  remeteu os autos à Procuradoria da República no
Município de Osasco/SP, por entender que a benesse irregular fora requerida e concedida pela
Agência da Previdência Social daquela municipalidade. 3. A seu turno, o Procurador da República
oficiante na PRM de Osasco/SP aduziu ser da atribuição da PR/SP a apuração do crime, porque
na capital paulista era pago o auxílio doença indevido, em agência do Banco Itaú, localizada na
Rua  Gregório  Ramalho,  n.  44,  bairro  Itaquera,  consoante  informações  sobre  o  benefício.
Assinalou,  pois,  que  ali  era  o  local  do  recebimento  da  vantagem  ilícita,  critério  fixador  da
competência em estelionato consumado. Suscitou este Membro ministerial, em seguida, conflito
de atribuições perante esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.
4.  Instaurado  o  conflito  negativo  de  atribuição,  os  autos  vieram a esta  2ª  CCR/MPF,  para  o
exercício de sua função revisional. 5. Hipótese examinada que versa sobre legítimo conflito de
atribuições entre Membros do MPF, a despeito da presença das decisões judicias emanadas e do
trâmite em Juízo (Resolução nº 63/2009 do Conselho de Justiça Federal), pelo que se conhece da
presente remessa. 6. No mérito, razão assiste ao Procurador suscitante. 7. O art. 70, caput, da Lei
Penal  Adjetiva  dispõe que  a competência  será,  de  regra,  determinada pelo  lugar  em que se
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de
execução.. 8. Na hipótese em apreço, deve-se considerar que a obtenção indevida das vantagens
ocorreu em São Paulo/SP (atribuição da PR/SP), pois ali o agente efetuou os saques em agência
bancária, de modo que na capital paulista se consumou o delito em testilha. 9. Precedente do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC  124.717/PR,  Rel.  Ministra  Alderita  Ramos  de  Oliveira  -
Desembargadora  Convocada  do  TJ/PE  -,  Terceira  Seção,  julgado  em  28/11/2012,  DJe
12/12/2012).  10.  Conhecimento  do  conflito  negativo  de  atribuição.  Atribuição  da  Procuradora
suscitada, atuante na PR/SP, para prosseguir no feito.

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

419. Processo: JF-SJC-0004804-88.2015.4.03.6103-
INQ

Voto: 7475/2015 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 construção de
banheira de hidromassagem medindo 1,80m por 1,80 m e de contrapiso ao redor, gerando um
talude em terreno localizado no Bairro Negro, no Município de Paraibuna/SP. 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 estadual, a relegar, com maior reforço, a competência federal para o caso examinado. 3.
Discordância do Juiz 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
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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.  7.  Área objeto  da investigação  que está  inserida  em Área de
Proteção Ambiental do Rio Paraíba do Sul, unidade de conservação federal e de uso sustentável
(v. Decreto Federal n. 87.561/1982), a caracterizar, por si só, indícios de lesão a bem, serviço ou
interesse da União, a despeito da localização da APA em área privada, restando despertada, por
conseguinte, a competência da Justiça Federal para o exame da hipótese, na dicção do art. 20,
inc. II, e do art. 109, inc. IV, ambos da Constituição Federal de 1988. Ademais, repousa nos autos
perícia técnica que aponta para ocorrência  de danos no local,  ainda que indiretos,  diante da
ausência de licenças necessárias para a intervenção na área. 8. Precedente do Superior Tribunal
de Justiça (CC 142.016/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado
em  26/08/2015,  DJe  04/09/2015)  e  deste  Colegiado  (Processo  MPF  nº  0002049-
43.2015.403.6119; Voto nº 6206/2015; julgado na Sessão de Revisão nº 628, em 21/09/2015, à
unanimidade). 9. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução criminal.

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

420. Processo: JF/CE-0006501-16.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 7718/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ART.  28 DO CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93.  ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. MPF: ARQUIVAMENTO BASEADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA E
NA  TESE  DA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA  VIRTUAL.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato majorado (art. 171, §3º, CP), em
razão de  saques indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular  no  período  de
02/2002 a 10/2003. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por
entender  operada  a  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  relação  a  todos  os  saques,
considerados individualmente, com exceção dos dois últimos. Em relação a esses, os considerou
virtualmente prescritos além de insignificantes. 3. O Magistrado discordou do arquivamento, por
considerar que o crime de estelionato praticado através de saques indevidos sucessivos é crime
continuado,  não  havendo  que  se  falar  em  prescrição  de  maneira  individualizada.  Ainda,
considerou impossível  o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva  em perspectiva,
tendo em vista a Súmula nº 438 do STJ. 4. Não obstante a aplicabilidade do Enunciado nº 28 da
2ª CCR e da Súmula 438 do STJ, 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', a pretensão punitiva estatal abstrata do crime já ocorreu
(na forma do artigo 109, V, do CP), visto que decorridos 12 anos da data do último pagamento
indevido em 10/10/2015. 5. Insistência no arquivamento.

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

421. Processo: JF/CE-0013897-20.2010.4.05.8100-
INQ

Voto: 7685/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
(CP, ART. 168-A). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DOS
DÉBITOS. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART.
62, IV). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 19 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de apropriação indébita previdenciária
(CP, art.  168-A),  praticado por sociedade empresária.  2.  O Procurador da República oficiante
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promoveu o arquivamento em razão de a empresa investigada ter promovido o parcelamento dos
débitos tributários.  3.  Discordância  do Juiz  Federal,  por  entender que o parcelamento gera a
suspensão da pretensão punitiva estatal, não sendo o caso de arquivamento. 4. A Lei nº 12.382/11
acrescentou o § 1º ao art. 83 da Lei n° 9.430/1996, que estabelece: 'Na hipótese de concessão de
parcelamento  do  crédito  tributário,  a  representação  fiscal  para  fins  penais  somente  será
encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.'
5. Cumpre observar que o arquivamento, nessa hipótese, não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18), que, no caso, é a
notícia da eventual exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. 6. O Enunciado nº 19
desta  2ª  Câmara  foi  reformado na 89ª  Sessão de Coordenação,  de 10/11/2014,  passando a
vigorar com a seguinte redação: 'Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força
do parcelamento do débito, os autos de investigação correspondente poderão ser arquivados na
origem, sendo desarquivados na hipótese do §1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado
pela Lei nº 12.382/11'. 7. Insistência no arquivamento.

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

422. Processo: JF/LAG/SC-5003570-
45.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 7476/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP,
ART. 171, § 3º) PRATICADO EM DESFAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.  REALIZAÇÃO  DE  SAQUES  INDEVIDOS  DE  03  (TRÊS)  PARCELAS  DE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO, SENDO UMA DELAS PARCIALMENTE DEVIDA, APÓS ÓBITO DA TITULAR.
MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO ANCORADO NA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA  E  NA  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  MÍNIMOS  DE  AUTORIA  DELITIVA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR/MPF (ART. 28 DO
CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). APLICAÇÃO AO CASO DA ORIENTAÇÃO Nº 04
DESTE COLEGIADO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO. 1. Procedimento
investigatório instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º)
praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, tendo em vista realização de
saques indevidos de 03 (três) parcelas de benefício previdenciário, sendo uma delas parcialmente
devida,  após  óbito  da  titular  (em  03.11.2014),  relativamente  às  competências  de  12.2014  e
01/2015,  no  valor  total  de  R$  2.598,00  (dois  mil  quinhentos  e  noventa  e  oito  reais).  2.  O
Procurador da República oficiante pugnou pelo arquivamento do feito, com esteio na incidência do
princípio da insignificância e na ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. 3. Discordância
do Juiz Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos
do art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inciso IV, da Lei Complementar nº
75/93.  5.  Aplicação da Orientação nº 04 deste Colegiado: orienta aos membros do MPF que
oficiam na área criminal a dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria
ou  de  inquérito  policial  e  determinar,  se  assim  o  entender,  o  arquivamento  das  peças  de
informação i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo
inicial é a data do último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver
prova de dolo no saque de até três benefícios previdenciários. 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.

423. Processo: JF/PR/CUR-IP-5020143-
34.2014.4.04.7000 - Eletrônico 

Voto: 7681/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334,  §  1º,  III).
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TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO
NO  ARTIGO  20,  CAPUT,  DA  LEI  10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ENUNCIADO Nº 49
DA  2ª  CCR.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar o suposto crime de descaminho (CP, artigo 334, § 1º, III), em razão
do  investigado  ter  sido  flagrado  transportando  mercadorias  de  origem  estrangeira
desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação, totalizando R$
6.949,83 em impostos elididos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito, ante a atipicidade material das condutas perpetradas, aplicando, ao caso, o princípio da
insignificância,  porquanto  inexpressiva  a  ofensa  ao  bem  jurídico  tutelado.  Considerou  como
parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Discordância do Juiz Federal,
que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração delitiva.
4. Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 5. Nos termos do
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002
(R$ 10.000,00)  como parâmetro  para  a  aplicação do  princípio  da insignificância  ao crime de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de
04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à prática
reiterada de delito da mesma natureza. 6. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede
que  o  fato  seja  considerado  como  destituído  de  significação  penal.  A  recalcitrância  no
cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida
com  a  atuação  penal  do  Estado  e,  desse  modo,  impede  que  o  fato  se  apresente  como
insignificante perante o Direito.  Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel.  Ministra
Cármen  Lúcia,  DJe).  7.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

424. Processo: JF-RJ-2015.51.01.505769-1-PIMPCR Voto: 7686/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  JUDICIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §3º).  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
DELITO  NÃO  CONFIGURADO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado para investigar a prática do crime de estelionato
majorado (CP, art. 171, §3º), em virtude de particular ter pleiteado, em ação cível previdenciária,
pensão por morte de ex-segurado do INSS. 2. Particular recebia do INSS Benefício Previdenciário
de Assistência Continuada  LOAS, e,  posteriormente,  o cancelou para pleitear  em ação cível
previdenciária, pensão por morte, apesar de estar separada de fato do ex-segurado. A ação, no
entanto,  foi  julgada  improcedente.  3.  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento por entender não configurado o crime. Discordância do Juízo Federal. 4. In casu, a
investigada apesar de ser separada de fato do ex-segurado, nunca teria efetivado o divórcio,
tendo omitido tal informação na petição inicial. Ausência de utilização de documentos falsos ou
afirmações  inverídicas,  tendo  a  investigada  juntado  ao  processo  documentos  suficientes  que
permitissem ao julgador concluir, apenas analisando a documentação contida no processo, sem a
necessidade de qualquer diligência, pela ausência do direito pleiteado. 5. Ainda, tem-se que todas
as declarações firmadas na petição inicial sujeitam-se ao contraditório, momento em que será
verificada a veracidade das informações. Além disso, é dever do Juízo cuidar para que o processo
tenha seu regular  processamento,  buscando a veracidade dos fatos.  6.  Conduta que poderia
configurar,  no  máximo,  deslealdade  processual  (CPC,  art.  14,  inc.  III),  mas  que,  sequer,  foi
aventada pelo Juízo. 7. A conduta ora analisada não se amolda ao chamado estelionato judiciário,
pois  decorreu  do  exercício  do  direito  constitucional  de  petição  e  ação,  destacando  que  os
documentos  apresentados  não  tinham  capacidade  de  ludibriar  o  julgador,  tratando-se,  em
verdade, de crime impossível. 8. Insistência no arquivamento.

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

425. Processo: JF-SOR-0006985-41.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 7677/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334).
VALOR DO  TRIBUTO  ILUDIDO  SUPERIOR A R$  10.000,00.  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO
PELO  MPF,  COM  LASTRO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ARTIGO 28 DO CPP CC. O ARTIGO
62,  INCISO  IV,  DA LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  VALOR  DO  TRIBUTO
ILUDIDO SUPERIOR A DEZ MIL REAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 49 DESTE ÓRGÃO
REVISOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Procedimento investigatório instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais oriunda
da Receita Federal do Brasil, com o fim de apurar a suposta prática de crime de descaminho (art.
334 do Código Penal), tendo em vista ilusão de tributos no montante de R$ 12.648,59 (doze mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos). 2. Pedido de arquivamento com
arrimo no princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado. 4. Remessa dos autos a esta
2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do artigo 28 do Código de Ritos Penais cc. o
artigo 62, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Razão assiste ao Julgador. Arquivamento
inadequado. 6. Valor do tributo iludido superior a dez mil reais. Controvérsia jurisprudencial acerca
do patamar de aplicação do princípio da insignificância ao referido crime. Aplicação do patamar de
R$ 20.000,00 pelo Supremo Tribunal Federal, tendo por base a portaria nº 75/2012 do Ministério
da Fazenda. Discordância do Superior Tribunal de Justiça, que entende pela aplicação do valor de
R$  10.000,00  a  teor  do  disposto  no  art.  20  da  Lei  nº  10.552/02.  7.  Aplicação,  no  caso,  do
Enunciado 49 desta 2ª CCR: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$
10.000,00)  como  parâmetro  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta  (61ª  Sessão  de  Coordenação  de
04/03/2013). 8. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

426. Processo: JF/SP-0000801-84.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 7680/2015 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) PRATICADO
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.008/2014. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 75 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. 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 do Código Penal, tendo em vista a
apreensão  na  região  central  da  cidade  de  São Paulo/SP de  75  (setenta  e  cinco)  maços de
cigarros de origem estrangeira, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais),  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  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 75 (setenta e cinco) maços de
cigarros de origem alienígena, conhecendo o agente a procedência ilícita dos produtos, não pode
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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.

427. Processo: JF/SP-0003726-53.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 7474/2015 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 MAGISTRADO. 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 30.09.2013,
pela Alfândega da Receita Federal  em São Paulo,  de encomenda postal  contendo 05 (cinco)
sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por maconha,
importadas da Holanda por destinatária 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.

428. Processo: JF/SP-0006269-92.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7699/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI Nº
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11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO  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° 11.343/06. Importação de sementes da planta da espécie Cannabis sativa, conhecida como
maconha.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  dos  autos,  com
fundamento  na  atipicidade  da  conduta.  Discordância  da  Juízo  3.  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. 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, ainda que para consumo próprio, o que afasta, portanto, a tese
de atipicidade da conduta. 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 do feito. Precedentes da 2ª CCR. 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.

429. Processo: JF/SP-0006573-91.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7700/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. 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.
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime de descaminho, previsto no artigo 334
do Código Penal, em razão da elisão de tributos no valor de R$ 2.757,50. 2. O Procurador da
república  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  entender  aplicável  o  princípio  da
insignificância ao caso, consignando, ainda, não haver noticia de reiteração da conduta delitiva. 3.
Discordância do magistrado. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV).
4. Considerando que não há notícia acerca de reiteração de conduta pelo investigado e o valor
dos  tributos  não  recolhidos,  o  caso  autoriza  a  incidência  do  princípio  da  insignificância,  nos
moldes  do  Enunciado  nº  49  desta  2ª  CCR.  5.  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.  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.
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430. Processo: JF/SP-0016731-79.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 7697/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. 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  JUÍZO  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° 11.343/06. Importação de sementes da planta da espécie Cannabis sativa, conhecida como
maconha.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  dos  autos,  com
fundamento  na  atipicidade  da  conduta.  Discordância  da  Juízo  3.  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. 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, ainda que para consumo próprio, o que afasta, portanto, a tese
de atipicidade da conduta. 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 do feito. Precedentes da 2ª CCR. 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.

431. Processo: JF/MG-0002959-97.2015.4.01.3800-
APN

Voto: 7690/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). 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. 342 do Código Penal, em virtude da ocorrência de falso
testemunho  em  processo  trabalhista.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante,  se  manifestou
contrário à proposta de suspensão condicional do processo em virtude do denunciado possuir
registros na folha de antecedentes criminais. 3. O Juízo da 11ª Vara Federal Criminal de Minas
Gerais,  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 de 3 (três) Ações Penais relativas aos anos de
1984 e 1992. Sucede que, no primeiro procedimento do ano de 1984, o denunciado foi absolvido
pelo crime de furto. Nos outros dois procedimentos relativos ao ano de 1992, não consta sequer o
crime cometido, sendo que os autos foram distribuídos em 10/11/1992 e foram baixados poucos
dias depois, em 20/11/1992, sem ter havido qualquer condenação. 5. Em tal contexto, os referidos
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feitos criminais não podem ser utilizados em desfavor do denunciado como forma de justificar
suposta reiteração delitiva, ou mesmo maus antecedentes, 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

432. Processo: TRF4-5004594-66.2014.4.04.7005-
ACR - Eletrônico 

Voto: 7683/2015 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. MPF: DENÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 273, § 1º-B, INC.
I, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PENAL PELO JULGADOR. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 334, CAPUT, 2ª FIGURA, DO CP. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
VISTA  AO  PARQUET  PARA  EVENTUAL  OFERECIMENTO  DE  SURSIS  PROCESSUAL.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. PEDIDO DE ANULAÇÃO
DO  ÉDITO  CONDENATÓRIO  PELA DEFESA PARA EVENTUAL PROPOSTA DA BENESSE.
JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL QUE FOI AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA.  REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª  CCR,  COM
ARRIMO  NO  ART.  28  DO  CPP.  NÃO  CONHECIMENTO.  DISPOSITIVO  LEGAL  NÃO
DESPERTADO  NA  HIPÓTESE.  AUSÊNCIA  DE  DISSENSO  ENTRE  MAGISTRADO  OU
TRIBUNAL E PROCURADOR DA REPÚBLICA. 1. Apelação criminal interposta pela defesa do
acusado, em face de sentença penal que desclassificou crime contido na denúncia formulada pelo
Ministério Público Federal (art. 273, § 1º-B, inc. I, do CP) e julgou procedente, em seu desfavor,
pretensão punitiva estatal, para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 334, caput, 2ª
figura, do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, tendo o Juiz, porém, deixado de dar baixa
dos autos ao MPF para manifestação acerca de possível  oferta de suspensão condicional do
processo. Ausência de oferecimento da benesse pelo MPF quando da exordial acusatória, com
amparo na pena mínima cominada em abstrato para o delito denunciado, superior a 01 (um) ano,
a encontrar óbice de natureza objetiva no artigo 89, caput, da Lei nº 9.099/95. 2. Busca a defesa,
preliminarmente, a remessa dos autos à origem, para manifestação do Parquet Federal acerca da
benesse  e,  no  mérito,  a  absolvição,  pela  aplicabilidade  do  princípio  da  insignificância.  3.
Apresentação  de  contrarrazões  pelo  Órgão  ministerial,  aduzindo  que:  a  despeito  da
desclassificação operada na sentença, a conduta do acusado ainda encontra adequação típica no
delito do artigo 273, havendo, apenas, a adoção de preceito secundário do art. 334, do Código
Penal deste por questões de política criminal. Ademais, sustentou o MPF que o tipo penal é o do
artigo 273 do Estatuto Repressivo, devendo-se levar em consideração 'a pena em abstrato de 10
a 15 anos', pelo que incabível a concessão do benefício. 4. Parecer da Procuradoria Regional da
República da 4ª Região pelo desprovimento do recurso. 5. Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região que, por unanimidade, solveu questão de ordem formulada pelo Relator,
para determinar  a remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, a fim de ser examinada a
possibilidade de oferecimento de SURSIS processual, dando por prejudicado, por ora, o exame de
mérito da apelação. 6. Não conhecimento da remessa. 7. O instituto em referência e as condições
para sua concessão vêm disciplinados no art. 89 da Lei nº 9.099/95 cumulado com o art. 77 do
Diploma Aflitivo.  Sustentam a doutrina  e  jurisprudência  pátrias que a proposta  de suspensão
condicional do processo deve ser entendida como um poder-dever do Ministério Público, que, se
deixar de oferecê-la, sem justificativa, dará ensejo ao Julgador a valer-se do disposto no art. 28 do
CPP, nos termos da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. 8. No presente caso, porém, não
houve manifestação do Juízo de primeiro grau, após a desclassificação efetuada no tipo penal,
com abertura de vista ao MPF, acerca de eventual oferecimento da benesse, para se falar, por
conseguinte, em dissenso existente entre o Magistrado e o Procurador, a despertar a inteligência
do art. 28 da Lei Penal Adjetiva. 9. Lado outro, não houve, também, o exercício da jurisdição pelo
Tribunal de origem, que, apenas, solveu questão de ordem formulada pelo Relator, convertendo o
feito em diligência, afastando, no entanto, o julgamento meritório da causa, de modo que, não
tendo sido anulado o édito  condenatório,  nem mais versando a hipótese sobre ratificação da
capitulação do delito  (já  que transitada em julgado a sentença  para a  acusação e,  portanto,
firmada tal capitulação), não há, igualmente, controvérsia a ser dirimida por este Órgão Revisor,
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seja quanto ao requisito objetivo, seja quanto aos requisitos subjetivos do SURSIS processual,
mostrando-se inadequado o momento para exame de oferta desta medida despenalizadora. 
10. Orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "afigura-se
inviável, em sede de apelação criminal, após proferida sentença condenatória, a conversão do
julgamento em diligência para a aplicação da suspensão condicional do processo, prevista na Lei
nº 9.099/95, em face da preclusão da questão porquanto já ultrapassado o momento processual
próprio." (REsp nº 444.932/SP, 6ª Turma, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, DJ: 07/04/2003). 
11.  Entendimento  da  Corte  Suprema de  que:  "a  possibilidade  de  válida  aplicação  da  norma
inscrita no art. 89 da Lei nº 9.099/95 - que dispõe sobre a suspensão condicional do processo
penal  ('sursis'  processual)  -  supõe,  mesmo  tratando-se  de  fatos  delituosos  cometidos  em
momento anterior ao da vigência desse diploma legislativo, a inexistência de condenação penal,
ainda que recorrível. Condenado o réu, ainda que em momento anterior ao da vigência da Lei dos
Juizados Especiais Criminais, torna-se inviável a incidência do art. 89 da Lei nº 9.099/95, eis que,
com o ato de condenação penal, ficou comprometido o fim precípuo para o qual o instituto do
'sursis'  processual  foi  concebido,  vale  dizer,  o  de  evitar  a  imposição  da  pena  privativa  de
liberdade." (HC nº 74.463/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, DJ: 07/03/1997). 
12. Devolução dos autos ao TRF da 4ª Região, para apreciação do remédio voluntário interposto
pela defesa, e ciência do feito ao Procurador oficiante.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento,
nos termos do 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

433. Processo: 1.15.003.000207/2015-61 Voto: 7728/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DE  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA.
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). RATIFICAÇÃO DO DECLINIO DE
ATRIBUIÇÕES  POR  ESTA  2ª  CCR.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  CONFIGURADO.
ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar
suposta prática de crime contra a ordem tributária, em razão da ausência de recolhimento, por
parte da Câmara Municipal de Martinópole/CE, da importância de R$ 18,27 a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte e de R$ 58,73 de Imposto Sobre Serviços. 2. O Promotor de Justiça da
comarca de Martinópole/CE declinou da atribuição para o Ministério Público Federal, entendendo
tratar-se de tributos federais (IRRF e ISS). 3. O Procurador da República oficiante divergiu do
entendimento  do  Ministério  Público  Estadual,  suscitando  conflito  negativo  de  atribuição,  por
entender que embora seja Imposto de Renda retido pela prestação de serviços instituídos pela
União, o não recolhimento do produto da arrecadação do imposto relativo à renda e proventos de
qualquer  natureza,  incidente  na  fonte,  sobre  rendimentos  pagos,  a  qualquer  título,  pelos
Municípios, pertencem a estes, a teor do art. 158 da CF, aplicando-se a mesma regra aos Estados
e Distrito Federal, conforme art. 157 da CF. 4. No mérito, esta 2ª CCR entendendo não haver
interesse  ou  prejuízo  a  bens  ou  serviços  da  União  e  suas  autarquias,  ratifica  o  declínio  de
atribuição. Precedentes 2ª CCR (Autos nº 1.27.002.000048/2013-21, Rel. Raquel Elias Ferreira
Dodge, Sessão nº 575, 18/03/2013; Autos 1.14.004.000107/2010-57, Rel. Raquel Elias Ferreira
Dodge, 27/06/2011). 5. Dessa forma, resta configurado o 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).  6.
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 para análise do presente conflito de atribuições, nos termos do
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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434. Processo: 1.15.004.000002/2015-75 Voto: 7477/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: PIC. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168-A) ATRIBUÍDO A ATUAL
PREFEITO  DE  MUNICÍPIO.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  AMPARO  NO
PAGAMENTO  E  NO  PARCELAMENTO  DOS  DÉBITOS  PREVIDENCIÁRIOS  DEVIDOS.
REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTA  2ª  CCR  (ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  NÃO
CONHECIMENTO. PROMOÇÃO QUE CARACTERIZA ATO NULO. FATO IMPUTADO A ATUAL
GESTOR DE MUNICIPALIDADE. AUTORIDADE QUE OSTENTA FORO POR PRERROGATIVA
DE  FUNÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DA  PRR  PARA  ANÁLISE  DO  CASO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REVISÃO DO EXPEDIENTE POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, SOB PENA DE SUPRESSÃO
DO  EXAME  DO  ÓRGÃO  DE  ORIGEM  LEGITIMADO  E  MÁCULA  A  DIREITO
CONSTITUCIONALMENTE  ASSEGURADO  AO  INVESTIGADO.  COMUNICAÇÃO  DESTE
DECISUM AO PR OFICIANTE.  1.  Procedimento investigatório  criminal  instaurado para apurar
possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP. art. 168-A) atribuído ao atual Gestor do
Município  de  Crateús/CE,  tendo  em vista  recolhimento  e  ausência  de  repasse  à Previdência
Social  dos  valores  das  prestações  descontados  das  remunerações  dos  servidores  da  citada
municipalidade.  2.  Promoção  de  arquivamento  pelo  Procurador  da  República  oficiante,  após
diligencia junto à Receita Federal e obtenção de informações de pagamento e parcelamento pelo
citado Município  dos débitos previdenciários então devidos.  3.  Remessa dos autos a  esta  2ª
Câmara de Coordenação e Revisão (art.  62,  inciso IV,  da Lei  Complementar  nº  75/93).  4.  O
procedimento não comporta conhecimento, dada a nulidade da promoção de declínio exarada
pelo Membro do MPF oficiante. 5. Crime que ocorreu, em tese, durante o atual mandato eletivo
(2013-2014) do Prefeito do Município de Crateús/CE. 6. Autoridade investigada que, em matéria
criminal federal, possui foro por prerrogativa de função no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
Logo, a atribuição originária para oficiar no caso é do Membro do Ministério Público Federal, com
atuação em matéria penal, lotado e em exercício na Procuradoria Regional da República da 5ª
Região,  com sede em Recife/PE. 7.  Impossibilidade de revisão do expediente por este órgão
colegiado, sob pena de supressão do exame do órgão de origem legitimado e mácula a direito
constitucionalmente assegurado ao investigado. 8. Com essas considerações, voto pelo envio dos
autos ao Procurador Regional Chefe da Procuradoria Regional da República da 5ª Região, a fim
de que o feito possa ser  regularmente distribuído e analisado por integrante da área criminal
daquela unidade.

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

435. Processo: 1.30.001.000778/2015-17 Voto: 7511/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTOS  CRIMES  CONTRA  O  SFN  E  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA,
FALIMENTAR  E  DE  SONEGAÇÃO  E/OU  APROPRIAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PRATICADOS POR EX-OPERADORA PRIVADA DE PLANOS DE SAÚDE.
IRREGULARIDADES ATESTADAS PELA ANS. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
DO APURATÓRIO AO MPE, EM RELAÇÃO AO CRIME FALIMENTAR, E ALEGATIVAS DE NÃO
OCORRÊNCIA DE CRIMES CONTRA O SFN E DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DOS CRÉDITOS FISCAIS. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. DECLÍNIO QUE SE
RECEBE  COMO  ARQUIVAMENTO.  REVISÃO  (ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO AOS CRIMES MATERIAIS INSERTOS NO
ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90 E NO ART. 337-A DO CP, ANTE A INCIDÊNCIA DA SV Nº 24 DO STF.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. INSTITUIÇÃO
EQUIPARADA  À  FINANCEIRA.  PESSOA  JURÍDICA  QUE  ADMINISTRA  RECURSOS  DE
TERCEIROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LASTREADO NA ÁLEA. OPERADORA QUE NÃO SE
SUBMETE À FALÊNCIA,  MAS, SIM, À LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL PREVISTA NA LEI Nº
6.024/74.  DISPENSABILIDADE  DE  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO  PREVIDENCIÁRIO  EM
RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 168-A DO CP (NATUREZA FORMAL). RELATOS, AINDA, DE
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DESOBEDIÊNCIA A ORDENS DE ÓRGÃO FEDERAL (ANS)  E  DE DESCUMPRIMENTO DE
INÚMERAS  NORMAS  DE  SAÚDE.  APLICAÇÃO  DA SÚM.  Nº  122  DO  STJ  QUANTO  ÀS
INFRAÇÕES  CONTRA  A  ECONOMIA  POPULAR  OU  AS  RELAÇÕES  DE  CONSUMO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL
QUANTO A ESSES DELITOS. 1. Notícia de fato instaurada para apurar supostos crimes contra o
Sistema Financeiro  Nacional  (art.  4º  da Lei  n°  7.492/86)  e a Ordem Tributária (art.  1º  da Lei
8.137/90),  falimentar  (Lei  nº  11.101/2005)  e  de  sonegação e/ou  apropriação  de contribuições
previdenciárias (art. 168-A e/ou 337-A do CP) praticados por instituição privada ex-operadora de
plano de saúde, no período de 2008 a 2012. Por meio de ofício, a Agência Nacional de Saúde
Suplementar   ANS  encaminhou  cópia  de  inquérito  administrativo,  instaurado  para  apurar
responsabilidades dos ex-administradores da referida ex-operadora. 2. Promoção de declínio de
atribuições do apuratório ao Ministério Público Estadual pelo Procurador oficiante, em relação ao
crime falimentar, e alegativas de não ocorrência de crimes contra o SFN, por não ser a parte
investigada  uma  instituição  financeira,  nem  contra  a  ordem  tributária,  por  não  haver,  ainda,
constituição  definitiva  dos  créditos  fiscais.  3.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal.  4.  Declínio  que  se  recebe  como
arquivamento.  Revisão  (art.  62,  inc.  IV,  da Lei  Complementar  nº  75/93).  5.  Homologação do
arquivamento quanto aos crimes materiais previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 e no art. 337-A
do Código Penal, ante a incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. 6.
Não homologação do arquivamento quanto aos demais delitos. 7. A operadora de plano de saúde
é instituição equiparada à financeira, na inteligência do art. 1º, Parágrafo Único, inc. I, da Lei nº
7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº 4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui
expressamente o inc. II  do art.  2º da Lei nº 11.101/20051 (mas, sim, à liquidação extrajudicial
disposta na Lei nº 6.024/74), embora possua contornos e características peculiares  forma de
constituição e de fiscalização ,  o que não afasta,  contudo, o reconhecimento do exercício de
atividade financeira, mesmo que em caráter não exclusivo (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.656/98).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento das infrações do art. 1º da Lei nº 8.137/90 e do art. 337-A do CP, com as ressalvas
do art. 18 do CPP e do Verbete Sumular nº 524 do STF, e pela designação de outro Membro do
MPF para prosseguir na persecução penal quanto aos demais delitos, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

436. Processo: 1.34.016.000145/2015-92 Voto: 7698/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334).  TRIBUTOS NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20,
CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  NOTÍCIA  DE  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para a
apuração da prática do crime de descaminho (CP, art. 334), devido a apreensão de produtos de
origem  estrangeira  desacompanhados  de  documentação  comprobatória  de  sua  regular
importação, sendo os tributos não recolhidos estimados em R$ 1.301,21. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. Não se
afigura  possível,  no  caso,  a  incidência  do  princípio  da  insignificância,  devido  à  notícia  de
reiteração da conduta por parte do investigado. 4. Precedentes do STF, STJ e 2ª CCR. 5. Não
homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

437. Processo: 1.36.000.000885/2014-42 Voto: 7689/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

174



Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTICIA  DE  FATO.  EXPLORAÇÃO  DE  RADIODIFUSÃO  SEM  OUTORGA  DO  ÓRGÃO
COMPETENTE (ART.  183  DA LEI  Nº  9.472/97).  MPF:  AUSÊNCIA DE DOLO.  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Noticia de
fato instaurada para apurar suposto crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em vista
exploração clandestina de serviço de radiodifusão, com utilização de produto não homologado
pela Anatel de 5,5W de potência. 2. Consta dos autos que os transceptores eram utilizados para
uso  interno  na  fazenda  do  investigado,  mais  especificamente  na  comunicação  entre  os
funcionários e a sede da fazenda. 3. Pedido de arquivamento pelo Procurador oficiante, sob a
alegativa de ausência de dolo, haja vista que o investigado alega ter sido instruído por profissional
de sua confiança, que havia lhe garantido não haver interferência na frequência de rádios, TV's ou
aviação  civil.  4.  Arquivamento  prematuro.  5.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  em
decorrência dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate,
apenas seria admitido o arquivamento do inquérito policial se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 6. No caso, não há dúvida acerca da
autoria e materialidade do delito, bem como da adequação típica da conduta perpetrada. Ainda,
tem-se que o investigado se utilizou de um equipamento não homologado pela ANATEL e outro
que operava em frequência diferente da faixa indicada no certificado de homologação, o que
também caracteriza uso de equipamento não homologado. 7. Se,  de fato, não houve dolo do
investigado, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação
acerca da intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução
criminal, quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e
ampla defesa. 8. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

438. Processo: DPF/ATM/PA-00173/2011-INQ Voto: 7703/2015 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURIDICO DA PRM/ALTAMIRA

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  sociedade  empresária.  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 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
21/09/2015)). 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 José
Bonifácio Borges de Andrada.

439. Processo: DPF/PI-00393/2012-IPL Voto: 7704/2015 Origem: SJUR/PRM-PI - SETOR 
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JURÍDICO DA PRM/FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e estelionato (CP, art.
171).  Suposta  emissão  de  diplomas e histórico  de curso  superior  ideologicamente  falsos  por
instituição de ensino particular que oferecia cursos livres. Indução a erro dos alunos matriculados
em cursos livres, que teriam tido a informação que com a conclusão do curso teriam acesso a
diploma de curso superior. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Instituição de ensino
particular. Prejuízo suportado por particulares. Incidência da Súmula nº 104 do STJ: Compete à
Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso
relativo a estabelecimento particular de ensino. Inexistência de elementos que denotem ofensa a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Precedente do STJ (CC 047432, Min. Og Fernandes, 09/04/2010; e CC 97.091/AC, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 15/12/08, DJe 05/02/09). Ausência de
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual acolhendo, como razões de decidir, os
fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

440. Processo: DPF/RDO/PA-00011/2012-INQ Voto: 7687/2015 Origem: GABPRM1-FG - AMANDA 
GUALTIERI VARELA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial instaurado para apurar a possível ocorrência de abate clandestino de bovinos por
sociedade empresária no município de Conceição do Araguaia/PA. Possível crime de infração de
medida  sanitária  preventiva  (CP,  art.  268)  e  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  15).  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de indícios de que os dejetos
de animais abatidos tenham sido despejados em lagos ou rios federais. Abate clandestino que
teria  afetado  interesse  e  serviços  da  Agência  de  Defesa  Agropecuária  do  Estado  do  Pará
ADEPARÁ, órgão estadual responsável por conceder licença e registro para abate de animais.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesse da União. Ausência de atribuição do
Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

441. Processo: JF-RJ-INQ-0503929-
87.2015.4.02.5101

Voto: 7682/2015 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime de  estelionato  (CP,  art.  171),
atribuído a  sociedades imobiliárias que  estariam cobrando de particulares  taxas  indevidas  na
venda de imóveis subsidiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida (Lei n. 11.977/99). Revisão
de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  limitado  aos  particulares.  A cobrança
indevida, por corretor de imóveis ou prepostos de incorporadoras, de valores ou taxas de pessoas
incluídas no Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal não implica em prejuízo direto
à União nem indireto via ofensa à Política Nacional de Habitação. Procedimento advindo da 5ª
CCR, que consignou que prepostos de incorporadoras que celebraram o contrato de compra e
venda em questão não se equiparam a funcionários públicos.  Precedentes 2ª CCR (Autos nº
1.33.008.000103/2012-45, José Adonis Callou de Araújo Sá, Sessão 602, 04/08/2014; Autos nº
1.22.001.000033/2013-50,  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada,  Sessão  575,  18/03/2013).
Inexistência de elementos que denotem ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas  entidades autárquicas  ou empresas públicas.  Prejuízo  suportado exclusivamente por
particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.
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Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

442. Processo: SPF/BA-00237/2014-INQ Voto: 7717/2015 Origem: SJUR/PRM-BA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TEIXEIRA DE 
FREITAS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Possível prática do crime tipificado no art. 241-B da Lei n° 8.069/90. Denuncia
dando conta de que teriam sido armazenados 40 arquivos de imagem contendo genitália e/ou
cenas  de  sexo  explícito  envolvendo  crianças  e  adolescentes  em  serviço  on  line  de
armazenamento  de  dados  disponibilizado  aos  usuários  de  empresa  de  internet.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).  Existência do IPL nº 0137/2014 o qual  tratou do
armazenamento  de  imagens  de  pedofilia  infantil  pela  mesma  usuária,  do  mesmo  modo  e
localizada no mesmo endereço. Fatos conexos aos tratados no IPL nº 0137/2014, que teve sua
promoção de declínio ao Ministério Público Estadual homologada por esta 2ª CCR, haja vista não
ter havido divulgação das referidas fotos na internet, apenas seu armazenamento. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

443. Processo: SR/DPF/PA-00121/2010-INQ Voto: 7702/2015 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/TUCURUÍ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  atribuído  a  sociedade
empresária.  Informações  falsas  no  sistema  DOF/SISFLORA referente  a  comercialização  de
madeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Informação de que
a inserção de informações falsas ocorreu originalmente perante o órgão estadual (SECTAM/PA),
somente  atingindo  o  sistema  DOF  de  forma  reflexa,  por  ocorrer  compartilhamento  dessas
informações. 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 141.822/PR Rel. Min. Rogério
Schietti,  TERCEIRA SEÇÃO,  DJ  21/09/2015)).  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.

444. Processo: 1.11.000.000917/2013-06 Voto: 7044/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Notícia  de  irregularidades  em  matadouros  públicos  no  Estado  de  Alagoas.
Possíveis crimes ambientais (artigos 54 e 60 da Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV) e Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). 1)
Apenas um dos matadouros listados, localizado no município de Viçosa/AL, possui irregularidades
que afetam bem, serviço ou interesse direto da União. No caso, verifica-se já haver o inquérito
policial  nº  00118/2015  (com  o  IC  nº  1.11.000.000124/2015-41  apensado)  instaurado  para
apuração do caso. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 2)
Quanto aos demais matadouros que possuem irregularidades, verifica-se não haver interesse da
União. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesse da União. Ausência de atribuição
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do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

445. Processo: 1.11.000.001207/2015-57 Voto: 7714/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (art. 147 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª CCR).  Conflito  entre  particulares.  Inexistência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

446. Processo: 1.12.000.000860/2014-81 Voto: 7469/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  formulada  por  indígena  da  Tribo  Tiriyo
Kaxuyana, relatando ter sofrido agressões físicas de outras 03 (três) indígenas, em razão do uso
de  substância  alcoólica  e  brigas  familiares.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª
CCR/MPF). Diligência. Oitiva da índia representante. Narrativa de fatos isolados, que não dizem
respeito  a  interesses  intrínsecos  às  etnias  indígenas,  no  que  concerne  aos  seus  costumes,
tradições  e  problemática  de  demarcação de  terras.  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. Súmula nº 1401 e precedente do Superior Tribunal de
Justiça (RHC 201300081507, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJE de 25/04/2013).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

447. Processo: 1.14.000.000584/2015-67 Voto: 6986/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposta  prática  do  crime  previsto  no  art.  161,  §  3º,  do
Código Penal. Relato de invasão a imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha
Vida.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Termo  de
recebimento do imóvel que foi devidamente assinado, antes da invasão, a qual foi percebida pelo
representante quando da efetivação de sua mudança para o local. A Caixa Econômica Federal
atua no programa referido na qualidade de agente financeiro e de gestor operacional. Todavia, nos
termos da Lei nº 11.977/2011, compete aos Estados e aos Municípios a execução do trabalho
técnico  social  pós-ocupação  desses  empreendimentos.  Fato  noticiado  que  se  reporta  a  uma
ocupação clandestina de residência cujo titular da posse indireta é particular, sem afetar crédito da
CEF (mera credora com garantia real). Direito de sequela que é facultado ao credor fiduciário.
Inexistência de ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas.  Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal  para a persecução penal.  Precedentes deste Órgão Colegiado (Procedimento
MPF nº  1.33.001.000101/2012-16;  Relatora:  Raquel  Elias Ferreira  Dodge;  Voto nº  6439/2014;
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julgado à unanimidade na Sessão de Revisão nº 606, em 29.09.2014) e do Superior Tribunal de
Justiça (CC 28.707/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, Terceira Seção, julgado em 28.09.2005;
e CC 121147/PR, Rel.  Min.  Marilza  Maynard  Desembargadora Convocada do TJ/SE, Dje de
13.03.2014). 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.

448. Processo: 1.16.000.002290/2015-03 Voto: 7468/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  incitação  à  violência  perpetrada  por  presidente  de  central  de
trabalhadores,  que  teria,  durante  evento  com  integrantes  de  movimentos  sociais  ligados  ao
Governo Federal, em Brasília/DF, convocado, em seu discurso, os trabalhadores brasileiros a irem
às ruas entrincheirados de armas nas mãos, para lutarem pela manutenção da atual Presidente
da República no cargo. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Incitação criminosa
perpetrada no exercício do direito de liberdade de pensamento e de expressão que não ofende à
segurança nacional.  Crime político não configurado. Ausência de interesse da União,  de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.

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

449. Processo: 1.17.000.001279/2015-81 Voto: 7695/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Sociedade empresária teria
adquirido imóveis  com CNPJ inexistente,  com o fim de sonegar  tributos.  Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Suposto  crime  tributário  cometido  contra  a  Fazenda  Pública
Municipal. Ausência de noticia de tributo federal sonegado. Ausência de elementos capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

450. Processo: 1.17.000.002396/2015-61 Voto: 7661/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crimes de estelionato (CP, art. 171). Representante relata que recebeu
uma correspondência de caráter duvidoso proveniente de uma suposta associação de servidores
públicos  informando  que  seriam  feitos  débitos  em  sua  conta  corrente.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  n°  32  da  2a  CCR/MPF).  Suposto  prejuízo  adstrito  a  particular.  Inexistência  de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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451. Processo: 1.17.002.000132/2015-53 Voto: 7607/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsificação de documento público ou de falsidade ideológica
(CP, art. 297 ou 299) e de uso de documento público falso (CP, art. 304). Secretário de Educação
do Município de Pancas/ES que teria comprado diploma de pedagogia falso e apresentado tal
documento à secretaria municipal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Falsum que
foi  absorvido  pelo  seu  posterior  uso  pelo  investigado  perante  órgão  municipal.  Na  linha  da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante, para definição da competência para
processar  a  ação  penal,  o  órgão  responsável  pela  expedição  do  documento,  servindo  como
critério aquele perante o qual esse foi apresentado (CC 108.024/SC, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 11/12/2013). 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.

452. Processo: 1.22.013.000371/2015-14 Voto: 7713/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Possível crime de furto (CP, art. 155). Particular noticia ter sido vítima de furto
com utilização de dispositivo informático. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).
Prejuízo exclusivo do particular.  Inexistência  de lesão direta  e específica a bens,  serviços ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas, ou empresas públicas federais. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

453. Processo: 1.23.000.001054/2015-27 Voto: 7618/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de
estelionato (CP, art. 171). Emissões de diplomas ideologicamente falsos por instituições de ensino
particulares  e  induções  a  erro  de  alunos  matriculados  em  cursos  livres,  sob  a  inverídica
informação  de  que,  com a  conclusão  do  curso,  teriam acesso  a  diploma  de  curso  superior.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Instituições de ensino particulares. Prejuízos
suportados  por  particulares.  Incidência  da  Súmula  nº  104  do  Superior  Tribunal  de  Justiça:
Compete  à  Justiça  Estadual  o  processo  e  julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de
documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Inexistência de elementos que
denotem ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse da União, ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Precedentes do STJ (CC 047432, Rel. Min. Og Fernandes,
09/04/2010; e CC 97.091/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em
15/12/08, DJe 5/2/09). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento
da persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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454. Processo: 1.23.000.002116/2015-18 Voto: 7777/2015 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 sociedade empresária. Apresentar informações
falsas no sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais  SISFLORA, por meio de
movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal.  Precedente STJ A caracterização da fraude na inserção de
dados inseridos no sistema SISFLORA/PA - sistema eletrônico de controle de dados ambiental
mantido e organizado pelo Estado do Pará, cujo objetivo era a obtenção de guias florestais para
dar aparência de legalidade à atividade ilícita de extração de madeira, representa apenas violação
reflexa aos bens, serviços e interesses da União, não atraindo, assim, a competência da Justiça
Federal  para julgar o feito,  pois não caracterizada a violação ao art.  109,  IV,  da Constituição
Federal (RHC 35551/PA, Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/06/2013). Precedente
STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF (Procedimento nº 1.19.000.001241/2011-18, Voto nº 4424, julgado na Sessão nº
600, em 09/06/2014, por unanimidade).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

455. Processo: 1.23.000.002176/2015-31 Voto: 7776/2015 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 sociedade empresária. Apresentar informações
falsas no sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais  SISFLORA, por meio de
movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal.  Precedente STJ A caracterização da fraude na inserção de
dados inseridos no sistema SISFLORA/PA - sistema eletrônico de controle de dados ambiental
mantido e organizado pelo Estado do Pará, cujo objetivo era a obtenção de guias florestais para
dar aparência de legalidade à atividade ilícita de extração de madeira, representa apenas violação
reflexa aos bens, serviços e interesses da União, não atraindo, assim, a competência da Justiça
Federal  para julgar o feito,  pois não caracterizada a violação ao art.  109,  IV,  da Constituição
Federal (RHC 35551/PA, Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/06/2013). Precedente
STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF (Procedimento nº 1.19.000.001241/2011-18, Voto nº 4424, julgado na Sessão nº
600, em 09/06/2014, por unanimidade).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

456. Processo: 1.23.003.000639/2015-08 Voto: 7775/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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 sociedade empresária. Apresentar informações
falsas no sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais  SISFLORA, por meio de
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movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal.  Precedente STJ A caracterização da fraude na inserção de
dados inseridos no sistema SISFLORA/PA - sistema eletrônico de controle de dados ambiental
mantido e organizado pelo Estado do Pará, cujo objetivo era a obtenção de guias florestais para
dar aparência de legalidade à atividade ilícita de extração de madeira, representa apenas violação
reflexa aos bens, serviços e interesses da União, não atraindo, assim, a competência da Justiça
Federal  para julgar o feito,  pois não caracterizada a violação ao art.  109,  IV,  da Constituição
Federal (RHC 35551/PA, Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/06/2013). Precedente
STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF (Procedimento nº 1.19.000.001241/2011-18, Voto nº 4424, julgado na Sessão nº
600, em 09/06/2014, por unanimidade).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

457. Processo: 1.23.006.000311/2015-53 Voto: 7716/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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 sociedade empresária. Apresentar informações
falsas no sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais  SISFLORA, por meio de
movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal.  Precedente STJ A caracterização da fraude na inserção de
dados inseridos no sistema SISFLORA/PA - sistema eletrônico de controle de dados ambiental
mantido e organizado pelo Estado do Pará -, cujo objetivo era a obtenção de guias florestais para
dar aparência de legalidade à atividade ilícita de extração de madeira, representa apenas violação
reflexa aos bens, serviços e interesses da União, não atraindo, assim, a competência da Justiça
Federal  para julgar o feito,  pois não caracterizada a violação ao art.  109,  IV,  da Constituição
Federal (RHC 35551/PA, Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/06/2013). Precedente
STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF (Procedimento nº 1.19.000.001241/2011-18, Voto nº 4424, julgado na Sessão nº
600, em 09/06/2014, por unanimidade).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

458. Processo: 1.25.002.001165/2015-49 Voto: 7696/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato instaurada mediante representação sigilosa formulada no Serviço de Atendimento
ao Cidadão do MPF dando conta que sindicato estaria cobrando taxa indevida para emissão de
declaração de labor rural. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado
exclusivamente por particular. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de qualquer
elemento  de informação capaz de justificar  a  atribuição  do Ministério  Público  Federal  para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

459. Processo: 1.25.004.000223/2015-05 Voto: 7715/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Denuncia de suposta comercialização de anabolizantes por instrutor de academia
(Lei nº 11.343/06, art. 33). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Ausência de
indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Inexistência  de  lesão  direta  e  específica  a  bens,
serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
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.

460. Processo: 1.25.006.000451/2015-57 Voto: 7772/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.898/1965) e injúria (CP, art. 140).
Suposto abuso cometido por agentes da Guarda Municipal de Maringá/PR contra particular que foi
tratado  com  desrespeito  de  forma  humilhante  durante  processo  de  abordagem.  Revisão  de
declínio  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR/MPF).  Ilícito  penal  atribuído  a  agente  público  municipal.
Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

461. Processo: 1.26.000.002897/2015-39 Voto: 7676/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Noticia de suposta prisão ilegal no bojo de ação penal em curso no Juízo da
Comarca de Mirandiba/PE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).
Mandado de  prisão expedido pela  justiça estadual.  Ausência  de prejuízo  a  bem,  serviços  ou
interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. 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.

462. Processo: 1.26.001.000174/2015-95 Voto: 7471/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a fauna (artigo 34, caput, e Parágrafo Único, inciso II, da Lei
nº 9.605/98), consistente na pesca proibida, durante o período de defeso (Piracema), em lago
estadual,  mediante  uso  de  petrechos  proibidos.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª
CCR/MPF). Pesca irregular que se deu em lago estadual, área instituída pelo Decreto Estadual nº
9.957/2006. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, ou de
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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.  Ratificado o declínio,
reafirmando a ausência de atribuição do MPF por este Colegiado, por se tratar de ato complexo,
que  pressupõe dupla  aferição,  nos  moldes  do  Enunciado  nº  02 do Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal1, resta instalado conflito de atribuições entre Membros do MPF e do
MPE,  pelo  que  o  dissenso  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 n.os 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225).

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

463. Processo: 1.27.000.001368/2015-81 Voto: 7648/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal praticado em desfavor de
sociedade  de  economia  mista  do  Estado  do  Piauí,  executora  de  abastecimento  de  água  e
esgotamento sanitário. Vazamento em rede de alimentação de água fria na obra do edifício-sede
da Procuradoria da República no Estado do Piauí. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Diligências.  A  comissão  de  fiscalização  daquela  unidade  ministerial  encaminhou  à
Administração,  em 15 de maio de 2015,  relatório  do ocorrido,  juntando planilhas informativas
dando conta de que contrato celebrado com uma das construtoras previa a responsabilidade da
empresa pelo pagamento do respectivo consumo de água realizado durante a 1ª e 2ª etapas da
obra. Em processo administrativo, apurou-se a inexistência de prejuízos ao erário federal, bem
assim de imposição de multas e/ou penalidades administrativas decorrentes da realização da
ligação paralela de alimentação de água na construção do edifício-sede da PR/PI. Ausência de
ofensa a bem, serviço 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.

464. Processo: 1.28.000.001568/2015-04 Voto: 7470/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos crimes dos arts.  240 e 241-A a  E da Lei  nº  8.069/90.  Mensagens
eletrônicas  encaminhadas  à  Polícia  Federal,  relatando  que  estrangeiro  de  maior  idade,  de
nacionalidade italiana, teria mantido união estável com menor brasileira, nascida em 27/04/1998,
a qual, todavia, atualmente estaria na sua segunda união estável, desta vez com brasileiro, há
mais de 01 (um) ano. Investigado estrangeiro que teria deixado o Brasil em novembro de 2014.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Para  se  firmar  a
competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado ou convenção internacional,
bem  como  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  (CF,  art.  109,  inc.  V).  Precedente  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (RHC  31.491/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
04/09/2013). Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção Internacional sobre Direitos da
Criança (Decreto n° 99.710/90, art. 1º), não há indícios, no presente caso, de internacionalidade
da conduta. Inexistência de ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

184



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

465. Processo: 1.29.003.000424/2015-65 Voto: 7662/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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), ameaça
(CP, art. 147) e injuria (CP, art. 140). Representante denuncia que sua conta da rede social foi
invadida e que o invasor estaria conversando com outras garotas, havendo ameaças e ofensas
pessoais com o namorado de uma delas. 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.

466. Processo: 1.29.004.000644/2015-89 Voto: 7467/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostas alienações e arrendamentos irregulares de lotes
em projeto de assentamento localizado no Município de Palmeira das Missões/RS. Investigado
que estaria adquirindo lotes do PA a preços vis, proferindo, para tanto, ameaças aos moradores
do local.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Diligência.
Expedição de ofício ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA, que, em
resposta, informou não estar sob sua responsabilidade o projeto habitacional em referência, mas,
sim, sob responsabilidade do Departamento de Desenvolvimento Agrário  DDA, órgão do Estado
do Rio Grande do Sul. Inexistência de ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União, de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

467. Processo: 1.30.001.003732/2015-41 Voto: 7773/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Representação.  Supostos crimes dos arts.  168,  171 e 299 do Código Penal.
Irregularidades em diversas transações relacionadas a contratos de compra e venda de imóveis.
Representante de imobiliária  que,  após notificado,  teria  deixado de apresentar  documentação
prometida  para  imissão  do  representante  (estrangeiro)  na  posse  dos  bens  adquiridos  e
devidamente quitados. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relações e prejuízos
entre particulares. Ausência de ofensa a bem, serviço 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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468. Processo: 1.30.001.004672/2015-84 Voto: 7674/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Denunciante informa estar sofrendo assédio moral por parte da banda podre do
Poder  Judiciário  do  Estado  Rio  de  Janeiro.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR).
Supostos crimes atribuídos a servidor público estadual. Ausência de ofensa a bem, serviço ou
interesse direto  e  específico  da União,  de suas entidades autárquicas,  ou empresas públicas
federais. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

469. Processo: 1.31.000.001186/2015-87 Voto: 7710/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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  sociedade  empresária.  Apresentação  de
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 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
21/09/2015)). 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.

470. Processo: 1.31.000.001323/2015-83 Voto: 7709/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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  sociedade  empresária.  Apresentação  de
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 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
21/09/2015)). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

471. Processo: 1.31.000.001328/2015-14 Voto: 7517/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes tipificados no art. 46, Parágrafo Único, da Lei nº 9.605/98 e no
art.  299  do  Código  Penal  atribuídos  a  representantes  de  sociedade  empresária  privada.
Apresentação de informações falsas ao Sistema de Controle de Transporte de Madeira. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Sistema de controle de produtos
florestais (Documento de Origem Florestal  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 Sistema Nacional do Meio Ambiente  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 nº 140/2011. Ausência
de  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  de  suas  entidades
autárquicas ou fundacionais.  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 Superior Tribunal de
Justiça  (CC  Nº  141.822/PR  Rel.  Min.  Rogério  Schietti,  TERCEIRA SEÇÃO,  DJ  21/09/2015).
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.

472. Processo: 1.31.000.001331/2015-20 Voto: 7711/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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  sociedade  empresária.  Apresentação  de
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 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
21/09/2015)). 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.

473. Processo: 1.31.000.001539/2015-49 Voto: 7708/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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  sociedade  empresária.  Apresentação  de
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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 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
21/09/2015)). 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.

474. Processo: 1.33.007.000101/2015-17 Voto: 7706/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: MATÉRIA: Noticia de fato instaurado para apurar suposta comercialização de lotes em loteamento
clandestino  no  Município  de  Laguna/SC  (Lei  6.766/79,  art.  50,  I).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 33  2ª CCR). Ausência de noticia de terreno ou área pertencente ou
protegida pela União. Ausência de prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específico da
União  ou  de  suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição  do  Parquet  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

475. Processo: 1.34.001.006465/2015-15 Voto: 7675/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de patrocínio infiel (CP, art. 355) e/ou estelionato (CP, art. 171,
caput). Representante noticia que empresa, por meio do seu advogado, promete evitar busca e
apreensão de veículos financiados, ajuizando ações que sempre se extinguem sem resolução de
mérito, continuando a existir a cobrança pelo serviço. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR/MPF). Prejuízo suportado exclusivamente por particular. Ações que correram no âmbito da
justiça estadual. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas,  ou  empresas  públicas  federais.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

476. Processo: 1.34.001.007016/2015-94 Voto: 7466/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostas irregularidades imputadas a Conselheira de Conselho
Tutelar  de  Criança  e Adolescente  no  Município  de Guaianazes/SP,  que  estaria  exercendo de
forma abusiva suas atribuições, em infringência às disposições da Lei nº 8.069/90. Revisão de
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declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Para se firmar a competência da
Justiça Federal,  é  necessária  a  existência  de tratado ou convenção internacional,  bem como
indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, inc. V). Precedente do Superior Tribunal
de Justiça (RHC 31.491/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). Não obstante
o  Brasil  seja  signatário  da  Convenção  Internacional  sobre  Direitos  da  Criança  (Decreto  n°
99.710/90,  art.  1º),  não  há  indícios,  no  presente  caso,  de  internacionalidade  da  conduta.
Inexistência de ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas.  Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

477. Processo: 1.34.001.007066/2015-71 Voto: 7774/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crimes de estelionato (CP, art.  171). Representante relata que sofreu
golpe ao efetuar pagamento de duas taxas para uma empresa que prometia fornecer consultoria
jurídica perante o INSS para recuperar perdas do Plano Collor e revisão de sua aposentadoria.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2a CCR/MPF). Suposto prejuízo sofrido por particular.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesses da União, ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

478. Processo: 1.22.009.000234/2015-49 Voto: 7621/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de sonegações fiscais (Lei nº 8.137/90, art. 1º)
atribuídos a sociedade empresária privada. 1) Possível crime de sonegação de tributos federais:
arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Informações da Receita Federal
de ausência de constituição definitiva de crédito tributário. Incidência da Súmula Vinculante nº 24
do  Supremo  Tribunal  Federal.  Homologação.  2)  Possível  crime  de  sonegação  de  tributos
estaduais:  declínio.  Revisão (Enunciado  nº  32 da 2ª  CCR/MPF).  Ausência  de ofensa a  bem,
serviço 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.

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.

479. Processo: 1.25.004.000094/2015-47 Voto: 7473/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes dos arts. 297, §§ 3º e 4º, e 203 do Código Penal. Representante

189



de sociedade empresária privada que teria omitido anotações em Carteira Nacional de Trabalho e
Previdência Social   CTPS, relativamente a 01 (uma) empregada, no período de 02/08/2013 e
23/03/2014, bem assim realizado pagamentos extra folha, durante o período de 01/09/2012 a
01/09/2013, incorrendo, por conseguinte, na frustração de direitos laborais da trabalhadora. 1)
Delitos do art. 297, §§ 3º e 4º, do CP: declínio que se recebe como arquivamento. Revisão (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Absorção 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
ao Instituto nacional do Seguro Social  INSS, crime sobre o qual o Membro oficiante consignou
estar  prosseguindo  nas  investigações  penais.  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). Homologação. 2)
Delito do art. 203 do CP: Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 deste Colegiado).
Ausência  de atribuição do Ministério  Público Federal  para prosseguir  na persecução criminal.
Precedentes  do  STJ:  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. (AgRg no CC nº 130.112/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, DJe 21/08/2014; AgRg no CC nº 129.181/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe 25/08/2014; CC nº 118.436/SP, Terceira Seção, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, DJe DJe
29/05/2013). Homologação.

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

Homologação de Arquivamento

480. Processo: DPF/CZS-00066/2015-IPL Voto: 7758/2015 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes ambientais previstos no art. 29 e no art. 46, Parágrafo Único,
ambos da Lei nº 9.605/98. Relatos de comércio ilegal de madeira e de caça predatória no interior
da Terra Indígena Nawa, no Município de Mâncio Lima/AC. Revisão de arquivamento (art. 62, inc.
IV,  da LC nº  75/93).  Fatos investigados que se  deram em terra  indígena,  de regime jurídico
constitucional e legal peculiar, no que concerne ao uso e à exploração dos recursos naturais, e
que se relacionam com os próprios modos tradicionais de viver daquela comunidade, mediante a
prática de escambos ou trocas de favores. Diligência. Manifestação da Fundação Nacional do
Índio  FUNAI de que está acompanhando diretamente a situação envolvendo a exploração de
recursos  naturais  no  âmbito  das  comunidades  indígenas  Nawa  e  Nukini  e  de  vem tentando
solucionar o modo de exploração no âmbito dessas terras, para que ocorra de modo sustentável.
Ausência de provas da autoria e da materialidade delitivas. Homologação do arquivamento, com
as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo
Tribunal Federal.

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

481. Processo: DPF/GVS/MG-00435/2013-INQ Voto: 7705/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
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benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 10/2003 a 02/2004. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  11  anos  do  último  recebimento  irregular.
Homologação do arquivamento.

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

482. Processo: DPF/GVS/MG-00723/2014-INQ Voto: 7781/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 07/2002 a 07/2004. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  11  anos  do  último  recebimento  irregular.
Homologação do arquivamento.

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

483. Processo: DPF/JFA-00240/2015-INQ Voto: 7465/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Suposto estelionato majorado tentado (art. 171, § 3º, cc. o art. 14, inc. II, do CP)
ou uso de documento público falso (art. 304 do CP). Investigado que teria inserido dados falsos
em documento apresentado nos autos de processo que tramitou na Justiça Federal, com o fim de
comprovar exercício de atividade rurícola, em ação movida contra o Instituto Nacional do Seguro
Social   INSS, para obtenção de aposentadoria por  idade rural.  Para comprovar o período de
carência, o demandante teria juntado, dentre outros documentos, fichas de matrícula escolar de
seu filho, referentes aos anos de 2000, 2003, 2004 e 2006, nas quais constava sua profissão
como sendo lavrador. Do exame desses documentos, o Magistrado visualizou indício de fraude,
ante a ausência de sequência lógica entre as séries supostamente cursadas e os anos em curso,
vez que, em 2000, o filho do investigado teria se matriculado na 1ª série do ensino médio e teria
sido aprovado; já em 2003, matriculou-se na 2ª série do ensino médio, não havendo informação
acerca da situação; e, em 2004 e em 2006, se matriculou, novamente, na 1ª série do ensino
médio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Do confronto entre os
papeis apresentados pelo investigado e os originais encaminhados ao Ministério Público Federal
pela Secretaria de Educação em Minas Gerais, observa-se que ambos possuem idêntico teor.
Documentos fornecidos pela instituição escolar emissora que indicam sucessivas matrículas, em
anos diversos, bem como sucessivas reprovações e repetições de séries, por abandono de aulas.
Não ocorrência 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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484. Processo: DPF/MOS-00247/2014-INQ Voto: 7658/2015 Origem: SJUR/PRM-RN - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PAU DOS 
FERROS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT, no Município de Patu/RN. Revisão
de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Diligências efetuadas pela  Polícia  Federal.  O
sistema de alarme foi totalmente destruído. Não foi possível  obter a imagem dos autores, em
virtude da proteção do rosto e da mudança de direção da câmara de segurança pelos suspeitos.
O exame de papiloscopia não foi realizado uma vez que as imagens do circuito interno, que foi
parcialmente  registrada,  mostrou  que  os  agentes  usavam luvas.  Inexistência  de testemunhas
aptas a identificar os criminosos. 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.

485. Processo: JF-RJ-2011.51.01.805797-0-INQ Voto: 7701/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial.  Crime de furto qualificado (CP, art.  155) praticado em desfavor  da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT. Desaparecimento de um microcomputador,  incluindo
monitor,  teclado e mouse. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, inciso IV). Diligências.
Equipamento que se encontrava em local de fácil acesso. Vigilantes que trabalhavam na data do
desaparecimento do bem foram dispensados por ocasião da substituição da firma contratada.
Sistema  de  CFTV  encontrava-se  inoperante.  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.

486. Processo: SPF/BA-01476/2014-IPL Voto: 7464/2015 Origem: GABPRM003-SCNJ - 
SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito  policial.  Suposto  crime de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º),  consistente  no
recebimento  indevido  de  benefício  Bolsa  Família,  no  ano  de  2013.  Investigada  que  teria
declarado, para fins de percepção da benesse, estar desempregada, separada e com a guarda de
02 (dois) filhos menores, quando, na realidade estaria trabalhando, desde 02.2013. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Oitiva da beneficiária, que informou não
ter  efetuado  nenhum  saque  do  benefício,  justamente  por  ter  conseguido  emprego  após  o
respectivo  requerimento.  Declaração  que  foi  confirmada  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento
Social.  Investigada  que  era  beneficiária  abrangida  pelo  perfil  do  programa,  quando  da  sua
inclusão. Não ocorrência do crime. Homologação do arquivamento.

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

487. Processo: SRPF-AP-00319/2013-INQ Voto: 7684/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de extração irregular de recursos minerais (Lei nº 9.605/98, art.
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55), funcionamento de serviços potencialmente poluidores ( Lei nº 9.605/98, art. 60) e usurpação
de matéria-prima pertencente à União, sem a devida autorização legal (Lei nº 8.176/91, art. 2º).
Sociedade empresária teria transportado minério (manganês) de propriedade de outra sociedade
empresária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não ocorrência do
crime previsto no art. 55 da Lei nº 9.605/98 em razão de não ter havido lavra do minério, apenas o
mero transporte do manganês já extraído, que se encontrava em depósito. Crime de usurpação
de matéria-prima pertencente a União não configurado, haja vista que que o minério explorado
ocorreu por sociedade empresária que detinha autorização, sendo, segundo o DNPM, a lavra
regular. Transporte do minério que se deu por sociedade empresária com licença ambiental para o
serviço, que depois teria sido revogada, já que existente disputa judicial entre as empresas acerca
da propriedade do minério. Ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

488. Processo: 1.00.000.012975/2015-10 Voto: 7784/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
perpetrado pelo Secretário do Planejamento e Finanças do Município de Canindé/CE, no exercício
do ano de 2009. 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 do município
ao  Parcelamento  Especial  regido  pela  Medida  Provisória  nº  589/2012,  convertida  na  Lei  nº
12.810/13. 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. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

489. Processo: 1.11.000.000943/2013-26 Voto: 7692/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório Criminal.  Possível  crime tipificado no art.  183 da Lei  n° 9.472/97.
Desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação (retransmissão de TV). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conforme informações da própria ANATEL, o serviço de
radiodifusão  estaria  sendo  realizado  com  autorização  temporária  de  9  meses  do  órgão
concedente, que se manifestou no sentido de tolerar a conduta em análise, por considerar que
contribui  para  a  política  pública  de  que  haja,  em  cada  município,  ao  menos  03  entidades
regularmente outorgadas e instaladas, responsáveis pela transmissão de sons e imagens (Acordo
de  Cooperação  n°  02/2012).  In  casu,  após  o  transcurso  do  prazo  para  que  a  estação  se
regularizasse, verificou-se que esta havia cessado imediatamente a retransmissão do sinal, não
havendo ocorrência da conduta após o prazo autorizado. Ausência de tipicidade conglobante.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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490. Processo: 1.11.001.000219/2014-73 Voto: 7693/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 69-A). Encaminhamento pelo IBAMA
de  procedimento  administrativo  contendo  auto  de  infração  em  face  de  empresa  que  teria
apresentado informação supostamente enganosa quanto ao porte  da empresa no sistema de
controle oficial (CTF), referente aos anos de 2011 e 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Alteração cadastral sobre o porte da empresa que poderia ter sido realizada de
ofício pelo próprio IBAMA e mediante consulta aos bancos de dados oficiais. Inexistência de dano
a  administração  do  IBAMA  e  ao  meio  ambiente.  Infração  administrativa.  Conduta  atípica.
Homologação do arquivamento.

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

491. Processo: 1.13.000.001140/2014-03 Voto: 7645/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  do  art.  261  do  Código  Penal.  Ofício
encaminhado ao Ministério Público Federal pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de
Acidentes  Aeronáuticos  /  Comando  da  Aeronáutica  (7º  SERIPA),  noticiando  possíveis
irregularidades envolvendo aeronave modelo PA-34, pertencente à sociedade empresária privada,
tendo  em  vista  pousos  realizados  no  aeródromo  de  Eirunepé/AM,  após  o  horário  regular
determinado (17h), nos dias 26 e 28 de maio de 2014, às 17h 50min (vinte minutos após o pôr do
sol) e às 17h 54min (vinte e quatro minutos após o pôr do sol). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informações da Agência Nacional de Aviação Civil  ANAC de
que  os  atos  infracionais  referidos  afrontam  a  normas  de  tráfego  aéreo  que  refogem  à  sua
atribuição.  Condutas  que  foram  observadas  pelos  órgãos  de  fiscalização  competentes,  que
lavraram os respectivos autos de infração em nome dos responsáveis. Suficiência da resposta
administrativa.  Pousos  que  se  deram  poucos  minutos  após  o  pôr  do  sol,  não  tendo  sido
evidenciado,  no  caso,  nenhum  perigo  concreto.  Crime  não  configurado.  Homologação  do
arquivamento.

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

492. Processo: 1.14.000.002464/2014-13 Voto: 7571/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Envio  de  ofício  ao  Ministério  Público  Federal  pela  25ª  Vara  do  Trabalho  de
Salvador/BA, noticiando suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo de
reclamação  trabalhista.  Testemunhas  das  partes  reclamante  e  reclamada  que  prestaram
depoimentos contrapostos e conflitantes em Juízo, inclusive em sede de acareação. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da leitura das afirmações adversadas, verificam-se
meras contradições,  a denotarem simples diferença de percepção sensorial  e cognitiva  sobre
fatos  narrados  por  pessoas  diferentes,  sobre  antigo  período  de  tempo.  Uma  testemunha
investigada relatou que a reclamante da citada ação usufruía de período de descanso intrajornada
de meia hora,  ao passo que a outra narrou tal  intervalo como sendo de 01 hora. Pela teoria
subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço, a pequena dessemelhança entre as declarações e
a realidade fática, somada à ausência de indício que denote dissensão entre elas e a ciência da
inveracidade, implica a não ocorrência do delito. Ainda que assim não fosse, faltaria justa causa
para o prosseguimento do feito, já que ambas as testemunhas ratificaram o teor dos depoimentos
em acareação realizada pelo Julgador, não havendo diligência plausível a angariar ao caso provas
concretas da materialidade e da autoria delitivas. 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.

493. Processo: 1.14.000.002622/2015-16 Voto: 7659/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Supostos crimes de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A), ameaça
(CP, art. 147) e crimes contra a honra por meio de mensagens anônimas ocorridas nas redes
sociais  do representante.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62-IV).  Impossibilidade da
deflagração de investigação, inclusive em âmbito estadual, já que o representante não aponta
nenhum dado concreto (número de celular, perfil nas redes sociais, etc.) que permita identificá-lo,
tratando-se de denúncia anônima desacompanhada de qualquer indício de prova da materialidade
delitiva. Mero relato desacompanhado de quaisquer indícios de crime. Ausência de elementos
mínimos aptos a deflagração de persecução penal. Inexistência de justa causa. Homologação do
arquivamento.

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

494. Processo: 1.14.000.002790/2015-10 Voto: 7567/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Envio  de  ofício  ao  Ministério  Público  Federal  pela  23ª  Vara  do  Trabalho  de
Salvador/BA, noticiando suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo de
reclamação  trabalhista.  Testemunhas  das  partes  reclamante  e  reclamada  que  prestaram
depoimentos contrapostos e conflitantes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Da leitura  das afirmações adversadas,  verificam-se meras contradições,  a  denotarem simples
diferença de percepção sensorial e cognitiva sobre fatos narrados por pessoas diferentes, sobre
um curto e antigo período temporal. Pela teoria subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço, a
pequena dessemelhança entre as declarações e a realidade fática, somada à ausência de indício
que denote dissensão entre elas e a ciência da inveracidade, implica a não ocorrência do delito.
Homologação do arquivamento.

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

495. Processo: 1.15.000.001509/2015-86 Voto: 7721/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do
CP) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Titular teria solicitado o
benefício assistencial omitindo os membros de seu grupo familiar. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Caso no qual a servidora do INSS responsável pela concessão
irregular do referido benefício já foi condenada na ação penal nº 0006342.10.2014.4.05.8100, pela
conduta tipificada no art. 313-A do Código Penal, em virtude de esquema criminoso no qual se
utilizava de intermediários que angariavam pessoas idosas para pleitear benefício assistencial.
Idoso que, acreditando fazer jus ao benefício, teria entregue seus documentos pessoais a pessoa
não identificada, que teria dado entrada no pedido do junto a servidora investigada. Evidente
ausência de dolo na conduta perpetrada. Precedente 2ª CCR (Autos nº 1.15.000.001052/2015-18,
Rel. José Bonifácio Borges de Andrada, Sessão 625, 10/08/2015). Não ocorrência do crime em
apreço. Homologação do arquivamento.

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

496. Processo: 1.15.000.001946/2015-08 Voto: 7459/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Recebimento indevido de parcelas de benefício de
amparo a idoso (LOAS),  em desatendimento ao requisito da renda mensal  per  capta familiar
inferior  a  do salário-mínimo. O beneficiário  teria deixado de declarar  em formulário  do INSS
rendimento relativo a aluguel de casa que, à época, correspondia a fonte econômica de R$ 200
(duzentos reais)  a R$ 300 (trezentos reais) mensais.  Benesse que foi  recebida de 09.2012 a
09.2014, quando suspensa pela autarquia previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligência. O investigado  que conta, hoje, com mais de 70 (setenta) anos de
idade  informou ao Ministério Público Federal que acreditava fazer jus ao benefício assistencial,
porque, quando do requerimento, possuía 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se encontrava
doente e residia com sua esposa na casa de seu genro e de sua filha, com dois netos, tendo
recebido o amparo por 02 (dois) anos consecutivos. Critério de renda per capta familiar mensal
que é de aferição subjetiva. Ausência de dolo específico na conduta encetada. Atipicidade penal.
Homologação do arquivamento.

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

497. Processo: 1.15.001.000368/2013-11 Voto: 7666/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
perpetrado pelo ex-gestor da Fundação de Esporte e Cultura, do Município de Canindé/CE, no
exercício do ano de 2010. 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 do
município ao Parcelamento Especial regido pela Medida Provisória nº 589/2012, convertida na Lei
nº 12.810/13. 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. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

498. Processo: 1.15.003.000164/2013-51 Voto: 7458/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito civil público. Acórdão enviado ao Ministério Público Federal pelo Tribunal de Contas dos
Municípios do Ceará. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código
Penal) atribuído a ex-Gestor do Município de Cruz/CE, relativamente ao exercício financeiro de
2001. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, calculada pela pena máxima cominada em abstrato para o delito em
análise, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Decurso de mais de 12 (doze) anos da data dos
fatos, ocorrido em 2001 (CP, art.  109, inc. V). Extinção da punibilidade (CP, art.  107, inc. IV).
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.

499. Processo: 1.15.003.000179/2013-10 Voto: 7719/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)
praticado pela Prefeitura do Município de Moraújo/CE. 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 do município ao Parcelamento Especial  regido pela  Medida Provisória  nº
589/2012, convertida na Lei nº 12.810/13. 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. 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.  Situação  que  se  enquadra  à  nova  redação  do  Enunciado  nº  19  desta  2ª  CCR.
Homologação do arquivamento e encaminhamento dos autos à 5ª CCR para deliberação quanto
ao declínio de atribuições tendo em vista o suposto cometimento de improbidade administrativa.

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

500. Processo: 1.17.000.002047/2015-40 Voto: 7663/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Informação
proveniente da Receita Federal dando conta da inexistência de crédito 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. 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.

501. Processo: 1.18.000.000029/2015-96 Voto: 7664/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A) e sonegação de contribuição previdenciária  (CP, art.  337-A) praticados pela ex-gestora do
Fundo Municipal de Saúde do Município de Araçu/GO, no exercício do ano de 2009. 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 do município ao Parcelamento Especial
regido pela Medida Provisória nº 589/2012, convertida na Lei nº 12.810/13. 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. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 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

197



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

502. Processo: 1.18.002.000286/2015-16 Voto: 7761/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de patrocínio infiel (CP, art. 355). Acordo firmado e homologado por
Juízo  Federal,  em sede de ação previdenciária,  que  estabeleceu  pagamento  de valores  pelo
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS  em  favor  dos  constituintes  e  fixou  honorários
advocatícios na ordem de 30% (trinta por cento). Causídico que, no entanto, teria cobrado mais
20% (vinte por cento) sobre os valores recebidos, a título de atraso, ligando, por diversas vezes,
aos clientes para cobrar a referida quantia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Oitiva  do investigado,  que negou ter  feito  tal  cobrança indevida.  Narrativa dos fatos que
mostra não ter a suposta cobrança ocorrido de forma intimidativa, ou gerado algum tipo de mal
injusto às vítimas. Inexistência de prejuízo em decorrência da possível deslealdade do advogado
às partes da citada ação e, lado outro, de violência ou grave ameaça capazes de configurar os
crimes de ameaça ou de constrangimento ilegal. Ausência de provas de materialidade delitivas.
Homologação do arquivamento.

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

503. Processo: 1.20.000.001288/2015-86 Voto: 7461/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 299 e do art. 46, Parágrafo Único, da Lei nº 9.605/98. Auto
de  infração  lavrado  pelo  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais
Renováveis  IBAMA. Venda e transporte de 161,470 m³ de madeiras serradas, sem as devidas
Autorizações Para  Transporte  de Produto Florestal   ATPFs.  Revisão de arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada
pelas penas máximas cominadas em abstrato para os delitos em análise, quais sejam, 01 (um)
ano de detenção e 05 (cinco) anos de reclusão. Decurso de mais de 12 (doze) anos da data dos
fatos, ocorridos em 19.07.2002, 16.07.2002, 01.07.2002, 14.12.2002 e 4.08.2003 (CP, art. 109,
inc. V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

504. Processo: 1.22.004.000023/2015-56 Voto: 7679/2015 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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). Prefeito teria deixado de recolher contribuições previdenciárias entre os meses
de outubro e novembro de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação
proveniente da Receita Federal dando conta da inexistência de crédito 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. 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.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do 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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505. Processo: 1.23.000.000952/2015-68 Voto: 7763/2015 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 2009 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.

506. Processo: 1.23.000.001591/2015-77 Voto: 7667/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado,
visando a regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação
ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº
6.514/08,  art.  801).  Para  a  configuração  do  crime  de  desobediência  não  basta  apenas  o
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda
os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de natureza civil,  processual civil  ou
administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza
crime.  Aplicação  de  multa  no  valor  de  R$  2.000,00.  Requisitos  não  atendidos  no  caso.
Homologação do arquivamento.

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

507. Processo: 1.23.000.001864/2015-83 Voto: 7678/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos  crimes de estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticados em
desfavor do Instituto Nacional  do Seguro Social   INSS. Envio de diversos casos noticiando a
realização de saques indevidos após óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  os  eventuais  responsáveis  pelos  saques,
sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado e o longo lapso temporal decorrido
desde o último saque. Saques que se deram por cartão magnético. Ausência de indícios mínimos
de autoria delitiva. Inviabilidade de realização 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.

508. Processo: 1.23.000.001971/2015-10 Voto: 7670/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de

199



benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 05/2004 a 09/2004. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  11  anos  do  último  recebimento  irregular.
Homologação do arquivamento.

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

509. Processo: 1.23.000.001973/2015-09 Voto: 7762/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. 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  de  caminhonete  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.

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

510. Processo: 1.23.000.001980/2015-01 Voto: 7771/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto 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.  Meras
irregularidades  trabalhistas  e  de  segurança,  saúde  e  higiene  do  trabalhador.  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.

511. Processo: 1.23.000.002265/2015-87 Voto: 7766/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração encaminhado
pelo  IBAMA  em  virtude  de  empresa  autuada  deixar  de  atender  a  exigências  legais  ou
regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental, por não ter efetuado o
recadastramento no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Mero  ilícito  administrativo  (Dec.  nº  6.514/08,  art.  801).  Para  a  configuração  do  crime de
desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da ordem que o
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eventual  não  cumprimento  caracteriza  crime.  Aplicação  de  multa  no  valor  de  R$  31.000,00.
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.

512. Processo: 1.23.001.000411/2015-20 Voto: 7655/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração encaminhado
pelo  IBAMA  em  virtude  de  empresa  autuada  deixar  de  atender  a  exigências  legais  ou
regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental, por não ter efetuado o
recadastramento no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Mero  ilícito  administrativo  (Dec.  nº  6.514/08,  art.  801).  Para  a  configuração  do  crime de
desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da ordem que o
eventual  não  cumprimento  caracteriza  crime.  Aplicação  de  multa  no  valor  de  R$  41.000,00.
Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

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

513. Processo: 1.23.001.000418/2015-41 Voto: 7656/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Auto de Infração encaminhado
pelo  IBAMA  em  virtude  de  empresa  autuada  deixar  de  atender  a  exigências  legais  ou
regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental, por não ter efetuado o
recadastramento no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Mero  ilícito  administrativo  (Dec.  nº  6.514/08,  art.  801).  Para  a  configuração  do  crime de
desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da ordem que o
eventual  não  cumprimento  caracteriza  crime.  Aplicação  de  multa  no  valor  de  R$  3.000,00.
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.

514. Processo: 1.23.002.000460/2015-52 Voto: 7671/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  46).  Armazenar  23.137 m³ de
madeira em tora das espécies Quaruba e Ipê, sem cobertura da ATPF. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 31/08/2005. 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).
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Homologação do arquivamento.

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

515. Processo: 1.23.002.000463/2015-96 Voto: 7770/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  50-A).  Destruir  por  meio  de
desmatamento  de  área  da  floresta  amazônica  sem  prévia  autorização  do  órgão  ambiental
competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, inc. IV). Fato delituoso que data de
25/08/2005. Pena máxima cominada ao delito de 04 (quatro) ano de detenção. Prescrição da
pretensão punitiva  já  que  decorridos  mais  de oito  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.

516. Processo: 1.24.000.000702/2011-67 Voto: 7463/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei
nº 7.492/86, art. 22, Parágrafo Único) e contra a Ordem Tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. I).
Investigado  que  teria  enviado  e/ou  movimentado  no  exterior  o  montante  de  US$  51.710,00
(cinquenta  e  um  mil,  setecentos  e  dez  dólares  americanos),  no  período  de  20.01.1999  a
19.03.1999,  utilizando-se  de  contas/subcontas  mantidas  em  banco  estrangeiro  por  empresa
privada,  a  qual  representava,  na realidade,  doleiros  brasileiros  e/ou  empresas  off  shore  com
participação  de  brasileiros.  Ausência  de  declaração  das  operações  à  repartição  federal
competente e às autoridades fazendárias. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV).
Prescrição da pretensão punitiva  estatal,  calculada pela pena máxima cominada em abstrato,
quanto ao crime de evasão de divisas. Decurso de mais de 12 (doze) anos da data da última
remessa/movimentação financeira irregular (1999) e apresente data. Inexistência de justa causa
para o prosseguimento das investigações quanto ao crime fiscal. A despeito de o correspondente
crédito  tributário  ter  sido  constituído  e  ter  sido  negado  provimento  a  recurso  interposto  pelo
contribuinte junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a Receita Federal do Brasil
informou ao Ministério Público Federal, em resposta a último ofício requisitório, não mais existir
débitos tributários em nome do investigado na base de dados da Dívida Ativa da União e do
Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Homologação do arquivamento.

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

517. Processo: 1.25.000.002913/2015-21 Voto: 7673/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Manifestante se apresenta como Procurador da República e diz ter sido vítima de
ameaça de morte e racismo por parte de policial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
A exposição realizada traz declarações desconexas e citações filosóficas que não apresentam
indícios mínimos de crime ou de meios de para prová-lo. Denúncia genérica. Ausência de nexo
causal,  sem elementos mínimos que possibilitem a deflagração de procedimento investigativo.
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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.

518. Processo: 1.25.006.000332/2015-02 Voto: 7779/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto estelionato majorado (art. 171, § 3º, do CP) praticado em desfavor do
Ministério da Fazenda. Recebimento indevido de pensão, após óbito de ex-pensionista viúva de
ex-servidor  segurado  instituidor  da  benesse,  ocorrido  em  24.11.2014.  A União  efetuou,  em
03.12.2012, após morte da citada viúva, crédito no valor de R$ 7.810,78 (sete mil oitocentos e dez
reais e setenta e oito centavos), em conta no Banco do Brasil, referente a pagamento a que ela
fazia jus. Solicitação posterior da quantia depositada. Informações da instituição financeira de que
houve  débito  de  tal  valor.  Saque  que  foi  imputado  aos  filhos  do  casal  falecido.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ajuizamento de ação declaratória de inexistência de
débito em face da União por uma das filhas investigada perante a Justiça Federal em Maringá/PR.
Comprovação de que o valor  creditado pelo  ente  federal  foi  debitado da conta em razão de
empréstimos  contraídos  pela  própria  de  cujos.  Não  ocorrência  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.

519. Processo: 1.26.003.000097/2014-72 Voto: 7665/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A)  e  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A)  praticados  pelo  ex-gestor  do
Município de Custódia/PE, no exercício do ano de 2009. 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  do  município  ao  Parcelamento  Especial  regido  pela  Medida
Provisória  nº  589/2012,  convertida  na  Lei  nº  12.810/13.  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. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 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 o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

520. Processo: 1.27.000.002144/2015-96 Voto: 7764/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Auto  de  Infração
encaminhado  pelo  IBAMA em  virtude  de  empresa  privada  ter  deixado  de  se  inscrever  no
cadastrado técnico federal a atividade potencialmente poluidora. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, inc.  IV).  Conduta descrita no referido Auto de Infração do IBAMA, que não se
enquadra  nas  figuras  típicas  aos  delitos  previstos  na  lei  ambiental.  Infração  administrativa.
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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.

521. Processo: 1.29.000.001857/2015-68 Voto: 7720/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Oficial de Registro de Imóveis que
não teria cumprido ordem oriunda de Juiz do Trabalho para registrar penhora de imóvel. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Oficial de registro que teria agido de acordo com
o que estabelece a Consolidação Normativa Notarial e Registral da Corregedoria-Geral da Justiça
do Rio Grande do Sul em seu artigo 399. Ordem devolvida com pedido de informações. Efetivo
cumprimento da ordem após o envio das informações solicitadas. Atendimento extemporâneo da
demanda. Ausência de indícios de intenção de descumprir ordem judicial. Evidente ausência de
dolo. Homologação do arquivamento.

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

522. Processo: 1.29.000.002220/2015-99 Voto: 7668/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposta apologia à pedofilia praticada por meio de 03 (três) sítios da Internet.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Pesquisa. Uma das páginas da
Web  foi  apagada.  Ausência  de  prova  da  materialidade  delitiva.  Os  outros  dois  endereços
eletrônicos contêm textos que versam sobre aspectos médicos e psicológicos da pedofilia, sem
apologia  a  qualquer  prática  delituosa.  Crime  não  configurado.  De  toda  sorte,  há  inúmeros
procedimentos criminais instaurados em diversas Procuradorias da República no país para apurar
fatos similares denunciados, acerca de publicações e comentários postados nos referidos sites
investigados. Ausência de justa causa para a continuidade da persecução penal. Homologação de
arquivamento.

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

523. Processo: 1.29.000.002265/2015-63 Voto: 7707/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Instada a prestar esclarecimentos
a Auditores do Trabalho sobre uma fiscalização realizada, a INFRAERO não teria prestado as
informações solicitadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, a
INFRAERO não teria prestado os esclarecimentos em virtude da incompletude dos documentos
encaminhados pela fiscalização do trabalho, vindo a solicitar o envio dos demais documentos que
compunham o  auto  de  infração,  a  fim  de  se  atender  a  solicitação.  Ausência  de  indícios  de
intenção de descumprir  a  requisição ministerial.  Evidente  ausência  de  dolo.  Homologação do
arquivamento.

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

524. Processo: 1.29.003.000592/2015-51 Voto: 7462/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  anônima.  Relatos  genéricos  e  lacônicos  de  possíveis  crimes
contra a ordem tributária e contra a organização do trabalho atribuídos a representante legal de
sociedade empresária privada. Revisão de arquivamento (art. 62, inc. IV, da LC n° 75/93). Fatos
vagos,  não  delineados.  Ausência  dos  elementos  mínimos  necessários  à  deflagração  da
persecução penal e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do feito. Denúncia
apócrifa que inviabiliza a realização de diligências para coletar dados adicionais aptos a modificar
o panorama fático-probatório atual. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18
do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

525. Processo: 1.29.003.000607/2015-81 Voto: 7769/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 11/2004 a 06/2005. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  10  anos  do  último  recebimento  irregular.
Homologação do arquivamento.

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

526. Processo: 1.29.014.000142/2015-39 Voto: 7460/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Recebimento indevido de parcelas de benefício
previdenciário, após óbito da titular (ocorrido em 22.10.2003), pelo período de 11.2003 a 06.2004.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ressarcimento espontâneo quase integral
do valor obtido indevidamente por meio de pagamento de Guias da Previdência Social (GPS).
Ausência de dolo específico 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.
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527. Processo: 1.30.001.004200/2015-21 Voto: 7657/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Envio de 07 (sete) casos, em razão da realização de
saques  indevidos  de  vários  benefícios  previdenciários  após  óbitos  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  1)  Constatação  de  ocorrência  da prescrição  da
pretensão punitiva estatal, calculada pela pena máxima cominada em abstrato para o delito, em
relação a 06 (seis) casos noticiados. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc.
III), já que decorridos mais de 12 anos da data dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
inc. IV). 2) Existência de 01 (um) caso, onde teria havido o recebimento indevido de 02 (duas)
parcelas de benefício previdenciário. Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR, que permite
o arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 03 (três) parcelas de
benefício previdenciário. Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado. Homologação do
arquivamento.

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

528. Processo: 1.30.001.006033/2012-19 Voto: 7694/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato 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, pelo período de 07.2007 a 03.2008. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ressarcimento espontâneo integral do valor obtido indevidamente
por  meio  de  pagamento  parcelado  em  consignação  no  percentual  de  30%  no  benefício
134.310.422-7.  In  casu,  verifica-se  a  ausência  de  dolo  específico  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.

529. Processo: 1.32.000.000483/2015-78 Voto: 7660/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Representante noticia ter trabalhado em uma fazenda e que teria recebido mantimentos apenas
no início, além de não ter recebido salário pelo mês trabalhado. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Mera constatação de irregularidades referentes à legislação trabalhista. Termo
de declaração prestado pelo noticiante que consignou não ter havido impedimento à sua saída da
fazenda. Inexistência de indícios mínimos de crime de redução a condição análoga à de escravo.
Ausência de justa causa para deflagração de 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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530. Processo: 1.32.000.000486/2015-10 Voto: 7608/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Relatos  genéricos  de  possível  crime  de  redução  à  condição
análoga à de escravo atribuído a particular, ocorrido em fazenda no Município de Boa Vista/RR.
Representante que narra descumprimento de contrato firmado com fazendeiro para laborar em
terra  e receber,  como contraprestação,  diária no valor  de R$ 40,00 (quarenta reais),  mais as
refeições  correspondentes  ao dia  de labor,  não tendo  havido,  no  entanto,  o  fornecimento  da
aludida alimentação pactuada, no que se refere a 03 (três) de 15 (quinze) dias trabalhados. Ainda,
relata o denunciante que o investigado teria lhe dito que, se não trabalhasse mais na fazenda, iria
receber o pagamento no inferno, fato que o motivara a fugir do local. Revisão de arquivamento
(art. 62, inc. IV, da LC n° 75/93). Denúncia que não se encontra completamente delineada e não
aponta condições degradantes de trabalho, mas, sim, descumprimento contratual. Notificação do
representante acerca do arquivamento que foi frustrada, havendo nos autos a informação de que
teria se mudado para o Estado do Maranhão. Ausência dos elementos mínimos necessários à
deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do
feito,  ante  a  inviabilização de realização de diligências para coletar  dados adicionais  aptos a
modificar o panorama fático-probatório atual. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do
art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

531. Processo: 1.32.000.000492/2015-69 Voto: 7630/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes do art.  231 ou 231-A do Código Penal e de
tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006). Relatos da representante de que sua mãe teria se mudado
para a Guiana Inglesa há aproximadamente 10 anos, tendo visitado o Brasil uma única vez, em
2009, onde, na referida visita, realizara ligações cujo conteúdo da conversa girava em torno de
buscar, vender e levar algo relacionado com a palavra MARIJUANA. Ainda, afirmou a denunciante
que, em outubro de 2014, sua genitora teria solicitado à família auxílio financeiro para compra de
passagem de volta ao Brasil, comunicando, posteriormente, o recebimento do dinheiro e, também,
se encontrar em cárcere privado em casa de pessoa conhecida, em razão de dívida no valor de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), correndo, inclusive, risco de morte. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Oitiva da possível vítima brasileira, que negou os relatos da
filha representante, afirmando que se encontra em território estrangeiro por livre e espontânea
vontade.  Fatos  que  apontam  para  conflito  familiar.  Denúncia  desacompanhada  de  indícios
probatórios mínimos. Demais disso, os supostos delitos narrados teriam ocorrido e produzido seus
efeitos dentro do território estrangeiro, de modo que, embora o Brasil seja signatário de tratados e
convenções acerca desses crimes, 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. 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.

532. Processo: 1.33.000.002491/2015-11 Voto: 7787/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: oticia  de fato.  Crime de furto  (CP,  art.  155)  praticado em desfavor  da Empresa Brasileira  de
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Correios e Telégrafos  ECT em Florianópolis/SC. Furto de uma câmera do sistema de CFTV do
Centro de Distribuição Domiciliária de Florianópolis. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inciso IV). Gerente da unidade que somente deu conta da falta do equipamento duas semanas
após o furto. Ausência de imagens do ocorrido, bem como de perícia no local. Inexistência de
testemunhas  aptas  a  identificar  os  criminosos.  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.

533. Processo: 1.34.001.005930/2015-09 Voto: 7669/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º) e crime contra criança
e adolescente (Lei nº 8.069/90) praticado via internet. Várias representações denunciando atos de
racismo, ódio, violência contra crianças. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  Conforme  informações  técnicas  advindas  do  setor  de  informática  as  páginas
acessadas na rede social não mais se encontravam disponíveis. Inexistência de materialidade
delitiva. Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação de 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.

534. Processo: 1.34.001.007390/2014-17 Voto: 7765/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Descumprimento de decisão
emanada pela 36ª Vara Federal  do Trabalho de São Paulo,  nos autos da ação trabalhista n°
00017116720115020036, em que o gerente da Caixa Econômica Federal teria deixado de atender
a requisição do MM. Juiz do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV).
Oficiada, a CEF informou que a ordem judicial foi tempestivamente cumprida, bem como também
a 36ª Vara do Trabalho de São Paulo. Efetivo cumprimento da ordem. 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.

535. Processo: 1.34.007.000264/2015-54 Voto: 7457/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 297, § 4º, e do art. 337-A, ambos do Código Penal. Envio
de  sentença  ao  Ministério  Público  Federal  pela  Vara  do  Trabalho  em  Adamantina/SP.
Representante  de  sociedade  empresária  privada  que  teria  omitido  anotações  em  Carteira
Nacional de Trabalho e Previdência Social  CTPS relativamente a empregado e, por conseguinte,
sonegado as contribuições previdenciárias devidas ao Instituto nacional do Seguro Social  INSS.
Crédito tributário constituído no valor de R$ 3.426,37 (três mil quatrocentos e vinte e seis reais e
trinta e sete centavos). 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
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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).  Todavia,  consoante  entendimento  firmado  pelo  STJ,  é
aplicável o princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$
10.000,00 (dez mil reais), em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei
nº  11.457/07  considerou  como  dívida  ativa  da  União,  também,  os  débitos  decorrentes  das
contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento  semelhante  ao  que  é  dado  aos  créditos
tributários, não há por que fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de descaminho, de
apropriação indébita ou de sonegação de contribuição previdenciária, razão pela qual deve se
estender a aplicação do princípio da bagatela a estes últimos delitos, quando o valor do débito
não for superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no REsp
1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 27/05/2014; AgRg no REsp 1389169/MG, Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/11/2013. Homologação do arquivamento.

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

536. Processo: 1.36.001.000242/2015-70 Voto: 7768/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática de crimes de sonegação fiscal (Lei nº 4.729/65), agiotagem ( Lei
nº 1.521/51) e tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06), no Município de Araguaína/TO.
Revisão do arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Denúncia anônima. Narração de fatos
genéricos, uma vez que o manifestante não apresenta elementos de verossimilhança de suas
alegações.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  e  materialidade  delitiva,  bem  como  de
elementos probatórios que permitam a deflagração de investigação. Inexistência 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.

537. Processo: 1.36.001.000278/2015-53 Voto: 7516/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime de furto tentado (art.  155 cc.  o art.  14,  inc.  II,  ambos do CP)
ocorrido  em  agência  da  Caixa  Econômica  Federal  no  Município  de  Araguaína/TO.  Dois
investigados que teriam distraído atendente de caixa, enquanto outro, com uma vara de pescar
improvisada, tentara pegar malote que estava no chão de outro balcão, único rebaixado por ser o
de atendimento a deficiente físico. No entanto, o furto não teria se consumado porque o malote
daquele guichê estava repleto de moedas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligência. Análise das câmeras de segurança. Autores que não foram identificados. Ausência de
prejuízo para a CEF. Conduta perpetrada que se ajusta ao crime impossível (art. 17 do CP: Não
se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do
objeto, é impossível consumar-se o crime.). Vara utilizada que é bastante leve e frágil, feita com
antena  de  veículo,  desprovida  de  potencialidade  para  puxar  o  malote  cheio  de  moedas.
Inexistência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

538. Processo: JF/CE-0000523-58.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 7508/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
SEM  REGISTRO  NA  ANVISA  (CP,  ART.  273,  §  1º-B).  PRODUTOS  REMETIDOS  PELOS
CORREIOS  VIA  ENCOMENDA  NACIONAL.  MPF:  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA  PARA  A
JUSTIÇA  ESTADUAL  DE  SÃO  PAULO,  LOCAL  DA  POSTAGEM.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  COMPETÊNCIA FEDERAL.
APREENSÃO OCORRIDA EM FORTALEZA/CE. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. 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, do Código Penal, haja vista
a apreensão de anabolizantes remetidos pelos Correios via encomenda nacional. 2. Manifestação
do  membro  do  MPF  pelo  declínio  de  competência  para  a  Justiça  Estadual  de  São  Paulo,
considerando  não  demonstrado  indícios  da  internacionalidade  da  conduta  investigada  e  por
entender que a competência para o processamento e julgamento do crime é do local da venda do
produto. 3. O Juiz Federal indeferiu o pleito ministerial e firmou a sua competência. 4. O rótulo do
produto apreendido apresenta inscrições em idioma estrangeiro e informação de que sua origem é
a indústria Paraguaia, evidenciando indício de que provém do exterior. 5. Havendo indícios de
possível  importação,  e  consequentemente  da  transnacionalidade  da  conduta,  mostra-se
prematuro o declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual. 6. Considerando que
a  apreensão  da  encomenda  ocorreu  em  Fortaleza/CE,  voto  pela  fixação  da  atribuição  da
Procuradoria  da  República  nesta  localidade  para  prosseguir  na  persecução  criminal.  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

539. Processo: JF/CE-0008723-88.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 7411/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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.
MPF:  PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP, POR ANALOGIA. ARQUIVAMENTO INDIRETO. OFENSA A
INTERESSES  E  SERVIÇOS  DA  UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar os
crimes previstos no Código Penal, arts. 293, caput, (falsificação de papel público) e 293, § 1º (uso
dos papéis falsificados), 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 receitas federais 2. O Procurador Regional da República oficiante
requereu a declinação de competência para a Justiça Estadual, argumentando, em síntese, que
no presente caso não houve qualquer prejuízo à União, diante do pagamento do tributo feito pelo
empresário.  3.  Discordância do Magistrado, que firmou a competência do Juízo Federal.  4.  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
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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. 5. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal perante a Justiça 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

540. Processo: JF/CE-0008764-55.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 7564/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  COMERCIALIZAÇÃO  DE  PRODUTO  DE  USO  VETERINÁRIO  SEM
REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE (CP, ARTIGO 273, §1º-B,
INCISO  I).  MPF:  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  (ARTIGO  62,  INCISO  IV,  DA LC  75/93).
OFENSA A INTERESSE E A SERVIÇO EXCLUSIVO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de falsificação,
corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (CP,
artigo 273, § 1º-B, inciso I), consistente na comercialização de produto de uso veterinário sem
registro  no  órgão  de vigilância  sanitária  competente.  2.  O Procurador  Regional  da República
oficiante requereu a declinação de competência ao Ministério Público Estadual, por entender que
não há elementos para se afirmar a competência da Justiça Federal. 3. O Juiz Federal visualizou
indícios de transnacionalidade da conduta e reconheceu a competência da Justiça Federal para
julgamento do processo. 4. Caracterizada a internacionalidade da conduta tipificada no artigo 273,
§  1º-B,  incisos  I  e  V,  do  Código  Penal.  Porquanto  o  produto  de  uso  veterinário  de  origem
estrangeira e proibido no território nacional foi comprovadamente fabricado nos Estados Unidos
da América, a competência para processar e julgar o feito será da Justiça Federal. Precedente do
STJ  (CC  201201061488,  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  STJ  -  TERCEIRA  SEÇÃO,  DJE
DATA:30/08/2012).  7.  Assim,  entendendo  que  a  conduta  criminosa  fere  clara  e  diretamente
interesse e serviço exclusivo  da União,  voto  pela  designação de outro  membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal, na linha do que decidiu este Colegiado nos
autos  do  Processo  5003728-78.2012.404.7118,  Voto  931/2014,  julgado  na  Sessão  592,  de
17.2.2014.

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.

541. Processo: JF/SP-0005762-05.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 7563/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO
Nº 32 DA 2ª CÂMARA). CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL NOS TERMOS DA SÚMULA 528 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33
c/c art.  40,  I,  da Lei  nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão de 25 sementes de maconha
(Cannabis Sativa L), oriundas da Holanda, supostamente importadas por pessoa residente em
Garopaba/SC. 2. O Juiz Federal de São Paulo declinou a competência para a Seção Judiciária de
Florianópolis, tendo em vista que a apreensão ocorreu na cidade de São Paulo  SP e no envelope
onde foi encontrado o objeto material do crime, verificou-se a indicação de destinatário em Santa
Catarina. 3. O Procurador da República no Município de Tubarão/SC entendeu que a Subseção
Judiciária de Laguna é competente para processar e julgar o feito e requereu o encaminhamento
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dos autos à Polícia Federal para o aprofundamento das investigações. 4. O Juiz da Subseção
Judiciária  de  Laguna/  SC  suscitou  conflito  negativo  de  competência.  5.  O  egrégio  Superior
Tribunal  de  Justiça  declarou  a  1ª  Vara  Federal  Criminal  de  São  Paulo/SP competente  para
apreciar o pleito. 6. O Ministério Público Federal requereu o arquivamento sustentando que houve
pequena lesividade ou atipicidade da ação criminosa em apuração. 7. O Juiz Federal entendeu
não assistir  razão ao órgão ministerial  alegando que a importação das sementes de qualquer
planta utilizada para a produção de substâncias entorpecentes é considerado crime pelo nosso
ordenamento jurídico. 8. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
determinou o prosseguimento das investigações, com a designação de outro membro para atuar.
9. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições do Inquérito Policial,
por entender que o crime cometido pelo indiciado é capitulado no art. 28, II da Lei 11.343/06, ante
a quantidade de sementes e a ausência de informações nos bancos de dados da Polícia federal
de  que  o  destinatário  ou  endereço  estejam  ligados  a  outras  ocorrências  de  tráfico  de
entorpecentes. 10. Súmula 528 do Superior Tribunal de Justiça. 11. 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.  12.  Ademais,  ainda  que  a  importação  de  sementes  de
maconha,  realizada  em  desacordo  com  determinações  legais  e  regulamentares,  não  se
amoldasse à previsão do inciso I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, à luz do art. 34 da Lei nº
10.711/03 e do art. 105 do Decreto nº 5.153/2004, seria caso de crime de contrabando, tipificado
no  art.  334  do  CP,  também  de  competência  federal.  Precedente  da  2ª  CCR1.  13.  Não
conhecimento  da  remessa.  Devolução  ao  Procurador  da  República  oficiante  para  cumprir  a
decisão da Câmara nos termos em que foi exarada.

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.

542. Processo: JF-AÇA-0006117-53.2007.4.03.6107-
PCD

Voto: 7453/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SUPOSTOS CRIMES
DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA  (ART.  168-A,  CP),  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A, CP) E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART.
2º,  II,  DA LEI  Nº  8.137/90)  PRATICADOS  NA ADMINISTRAÇÃO  DE  ENTIDADE  SEM FINS
LUCRATIVOS  (HOSPITAL)  EM  RAZÃO  DE  DIFICULDADES  FINANCEIRAS.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP).  INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA  DIVERSA.
NECESSIDADE  DE  CONTINUIDADE  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar a suposta prática dos crime de apropriação indébita previdenciária (art.
168-A, CP), sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP) e contra a ordem tributária
(art.  2º,  II,  da  Lei  nº  8.137/90)  praticados  na  administração  de  entidade  sem  fins  lucrativos
(hospital). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito no tocante ao
crime de apropriação indébita previdenciária ao argumento de que os representantes legais da
Santa Casa deixaram de repassar ao INSS valores recolhidos de seus empregados a título de
contribuição  previdenciária  em  razão  de  dificuldades  financeiras,  o  que  caracterizaria
inexigibilidade de conduta diversa e,  portanto,  ausência de justa  causa para a ação penal,  e
quanto ao crime de sonegação de contribuição previdenciária, vez que, conforme dispõe o art.
195, § 7º da Constituição Federal, as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei  são isentas de contribuição para a seguridade social.  Em
relação ao crime previsto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137/90, haja vista que a entidade deixou de
recolher o IRRF do ano-calendário de 2004, e transcorrido prazo de 4 anos da data do fato, deve
ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado 3. Discordância do Magistrado. 4.
No tocante ao crime previsto no art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137/90, a Representação Fiscal para
Fins Penais foi expedida em 10/10/2009. Portanto, considerando que a pena máxima prevista é
de 2 (dois) anos de detenção, o crime encontra-se prescrito, nos termos do art. 109, inc. V, do
Código Penal. 5. A Constituição Federal, em seu artigo 195, § 7º, prescreve que São isentas de
contribuição  para  a  seguridade  social  as  entidades  beneficentes  de  assistência  social  que
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atendam às exigências estabelecidas em lei. Assim, haja vista que à época dos fatos (10/2001 a
08/2006), o hospital era possuidor de certificado de filantropia, estando isento do pagamento da
cota patronal destinada ao INSS, inexiste justa causa para o prosseguimento da persecução penal
no tocante ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 6. Todavia, no
tocante ao crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), o quanto apurado na fase
de investigação não constitui prova robusta capaz de caracterizar a inexigibilidade de conduta
diversa  e  afastar,  ao  menos  nesse  momento,  a  culpabilidade  dos  investigados,  fazendo-se
necessária a análise das provas a serem produzidas na instrução processual,  sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao crime
do art. 168-A do CP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação parcial do
arquivamento,  vencido o Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge.

543. Processo: JF-GO-0013155-56.2015.4.01.3500-
PIMP

Voto: 7551/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  APURAÇÃO  DE  POSSÍVEIS  DELITOS  PRATICADOS  CONTRA
SERVIDORES E JURISDICIONADOS NO EDIFÍCIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM GOIÁS.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato apresentada pela Procuradoria da
União do Estado de Goiás, remetendo ofício expedido pela Diretoria do Foro da Justiça Federal
da Seção Judiciária de Goiás, que noticia que o representado comparece diariamente à entrada
principal do edifício-sede da Seção da Justiça Federal em Goiás proferindo palavras ofensivas em
voz alta  e constrangendo servidores e  jurisdicionados que adentram no prédio,  inclusive com
ameaças e atitudes agressivas. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito por não vislumbrar indícios concretos da prática de infração penal, vez que não é típica a
conduta de proferir palavras ofensivas em alta voz, não direcionadas a pessoa determinada e
incapaz de provocar temor nas possíveis vítimas. 3. Discordância do Magistrado. 4. Necessidade
de se empreender diligências para a oitiva do representado, de servidores e jurisdicionados que
supostamente foram vítimas das ofensas e ameaças, bem como acerca do resultado da perícia
médica que supostamente teria sido indicada para se averiguar o grau de sanidade mental do
representado,  imprescindíveis  na  busca  pelo  esclarecimento  dos  fatos.  5.  Arquivamento
prematuro. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

544. Processo: JF/LAG/SC-5003303-
73.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 7239/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL.  CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP,  ART.  171,  §3º).
REALIZAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO
TITULAR.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO N° 4 DA 2ª
CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Representação criminal
instaurada para apurar a prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), em razão do
recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  em  20/01/2010.  2.
Percepção  indevida  de  valores  depositados  após  o  óbito,  referentes  aos  meses  01/2010  e
02/2010. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento na
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aplicação do princípio da insignificância. 4. Discordância da Juíza Federal. 5. No caso, não se
mostra razoável a aplicação do princípio da bagatela dada a relevância do bem jurídico protegido,
uma vez que não se trata de patrimônio particular, mas sim, da coletividade de trabalhadores.
Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário, mas, também, a confiabilidade das
relações entre o Estado e a sociedade (manutenção de um serviço preservador da dignidade da
pessoa humana).  6.  Todavia,  aplica-se ao caso a Orientação nº 04 da 2ª  CCR/MPF: oferece
diretriz aos membros do MPF que oficiam na área criminal no sentido de dispensar liminarmente a
instauração de investigação criminal  própria  ou de inquérito  policial  e determinar,  se assim o
entender,  o  arquivamento  das  peças  de  informação:  i)  relativas  a  fatos  já  abrangidos  pela
prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito
do  beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários. 7. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

545. Processo: JF/LAG/SC-5003715-
04.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 7243/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: REPRESENTAÇÃO CRIMINAL.  CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP,  ART.  171,  §3º).
REALIZAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO
TITULAR.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO N° 4 DA 2ª
CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR MOTIVO DIVERSO. 1. Representação criminal
instaurada para apurar a prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º), em razão do
recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  em  16/04/2010.  2.
Percepção  indevida  de  valores  depositados  após  o  óbito,  referentes  aos  meses  04/2010  e
05/2010. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento na
aplicação do princípio da insignificância. 4. Discordância da Juíza Federal. 5. No caso, não se
mostra razoável a aplicação do princípio da bagatela dada a relevância do bem jurídico protegido,
uma vez que não se trata de patrimônio particular, mas sim, da coletividade de trabalhadores.
Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário, mas, também, a confiabilidade das
relações entre o Estado e a sociedade (manutenção de um serviço preservador da dignidade da
pessoa humana).  6.  Todavia,  aplica-se ao caso a Orientação nº 04 da 2ª  CCR/MPF: oferece
diretriz aos membros do MPF que oficiam na área criminal no sentido de dispensar liminarmente a
instauração de investigação criminal  própria  ou de inquérito  policial  e determinar,  se assim o
entender,  o  arquivamento  das  peças  de  informação:  i)  relativas  a  fatos  já  abrangidos  pela
prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito
do  beneficiário;  e  ii)  quando  não  houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios
previdenciários. 7. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

546. Processo: JF/PR/MGA-5001527-
65.2015.4.04.7003-RPCR - Eletrônico

Voto: 7336/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  PENHORA  SOBRE  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). ARQUIVAMENTO INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO
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DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime de
desobediência  (CP,  art.  330)  por  parte  de  representante  legal  de  empresa  executada  que,
intimado para efetuar os depósitos das parcelas da dívida, na qualidade de fiel depositário, não se
manifestou nem justificou o não recolhimento dos valores devidos. 2. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, por entender que não restou configurado
crime de desobediência. 3. O Juiz Federal concordou quanto à não configuração do crime de
desobediência, mas ressaltou a possibilidade do investigado ter praticado o crime de fraude à
execução (CP, art. 179), consignando não se tratar de apropriação indébita ou fraude processual.
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, 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).  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. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF para dar prosseguimento
à persecução pela eventual prática do crime de apropriação indébita.

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

547. Processo: JF-RIB-0007375-35.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 7410/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(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.  Notícia  de  Fato  instaurada  para apurar  a  ocorrência  do crime de
contrabando de cigarros, em razão da apreensão de 254 maços de cigarros de origem estrangeira
em poder do investigado. 2. A Procuradora 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  254  (duzentos  e
cinquenta e quatro) maços 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.

548. Processo: JFRS/POA-5089909-
68.2014.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 7507/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM  JUDICIAL.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  POSSÍVEL  CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME  DE
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA (CP,  ART.  168,  §  1º,  INC.  II).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado partir de cópias
de documentos dos autos da reclamatória trabalhista, para apurar possível prática de crime de
desobediência (CP, art. 330) por parte de fiel depositário que descumpriu ordem judicial ao não
entregar os bens penhorados ou efetuar o pagamento dos valores devidos. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, por entender que o art. 330 do CP
é parcialmente inconstitucional quando se referir a eventual desobediência gerada por cobrança
de dívida. 3. Discordância do Magistrado, ao entendimento de que, ao deixar de colocar os bens
penhorados à disposição do Juízo, o investigado incidiu na conduta prevista no art. 168, § 1º, II,
do  Código  Penal.  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, 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).  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. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
MPF  para  dar  prosseguimento  à  persecução  pela  eventual  prática  do  crime  de  apropriação
indébita.

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

549. Processo: JF/SP-0001196-42.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 7565/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES E SUBSIDIARIAMENTE DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28). CONDUTA TÍPICA
E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 528
STJ. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a
apreensão de 32 (trinta e duas) sementes de maconha (Cannabis Sativa L), oriundas do Reino
Unido e supostamente importadas por pessoa residente em São Paulo/SP. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições e  subsidiariamente o arquivamento do
Inquérito  Policial,  sustentando  que  a  finalidade  da  importação  das  sementes  seria  para  uso
próprio, não havendo dolo de tráfico internacional, prática que se amolda ao tipo do artigo 28 da
Lei  11.343/06  ou  subsidiariamente,  o  arquivamento  do  feito,  uma vez  que  o fato  investigado
constitui ato preparatório não punível. 3. A Juíza Federal indeferiu o pedido ministerial, pois, a seu
ver, a importação de sementes de maconha configura o crime de contrabando, previsto no art. 334
do CP. 4. Depreende-se que a conduta do investigado ajusta-se, 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 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. Inadequado o arquivamento do feito. 6. Súmula 528 do Superior Tribunal de
Justiça. 7. Não homologação do declínio de atribuições e do arquivamento e designação de outro
Membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

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

550. Processo: JF/SP-0006282-91.2015.4.03.6181-
PIMP

Voto: 7321/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  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.  Notícia  de  Fato  instaurada  para apurar  a  ocorrência  do crime de
contrabando de cigarros, em razão da apreensão de 180 maços de cigarros de origem estrangeira
em poder da investigada. 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 180 (cento e oitenta)
maços  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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

551. Processo: 1.29.004.001291/2014-53 Voto: 7100/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
SEM REGISTRO NA ANVISA (CP,  ART.  273,  §  1º-B,  INC.  I  E III).  REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR).  COMPETÊNCIA FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar o crime tipificado no artigo 273, §1º-B, incisos I e II, do Código Penal, haja
vista  a  apreensão  de  anabolizantes  remetidos  pelos  Correios  via  encomenda  nacional.  2.
Manifestação do membro do MPF pelo declínio de atribuições, considerando não demonstrado
indícios  da  internacionalidade  da  conduta  investigada.  3.  O  rótulo  do  produto  apreendido
apresenta  inscrições  em  idioma  estrangeiro  e  informação  de  que  sua  origem  é  a  indústria
Paraguaia,  evidenciando  indício  de  que  provém do  exterior.  4.  Havendo indícios  de  possível
importação,  e  consequentemente  da  transnacionalidade  da  conduta,  mostra-se  prematuro  o
declínio de atribuições em favor do Ministério Público Estadual. 5. Não homologação do declínio
de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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552. Processo: JF-SVT-0004738-76.2013.4.03.6104-
INQ

Voto: 7523/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 41ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
VICENTE/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).
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 119 cartelas
de  cigarros  de  origem  estrangeira  em  poder  da  investigada.  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  119  (dezenove)  cartelas  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.

553. Processo: 1.13.000.000454/2015-61 Voto: 7569/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93,
ART.  62,  IV).  CRIME  DE  NATUREZA  FORMAL.  DECADÊNCIA  TRIBUTÁRIA  QUE  NÃO
REPERCUTE  NO  ÂMBITO  PENAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Procedimento Investigatório  Criminal  instaurado
para apurar possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado por
sociedade empresarial. 2. Informações da Receita Federal no sentido de que inexiste qualquer
procedimento fiscal instaurado em desfavor da empresa. 3. A Procuradora da República oficiante
se manifestou nos seguintes termos: considerando a data da suposta omissão de repasse das
contribuições previdenciárias (01/01/2009 a 01/07/2009,) é de se concluir que a constituição do
crédito tributário correspondente se encontra fulminada pela decadência, na forma do art. 173, I,
do CTN. 4. O crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) é de natureza formal e,
por esse motivo, não exige constituição definitiva do crédito tributário para a sua consumação,
bastando tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade para se prosseguir na
persecução penal. 5. Havendo a prescrição ou a decadência do crédito tributário, cabe ao devedor
alegá-las no processo administrativo ou judicial de cobrança. Porém, no processo criminal que
apura  o  suposto  crime  formal  de  apropriação  indébita  de  contribuições  previdenciárias,  tais
institutos não extinguem a pretensão punitiva  estatal.  Precedentes do TRF3 e da 2ª CCR. 6.
Ademais, o art. 69 da Lei n° 11.941/2009 é enfático no sentido de que a extinção de punibilidade
nos crimes tributários se dará apenas com o pagamento integral do débito, sem fazer referência a
qualquer outra modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art.  156 do CTN, nem
mesmo  à  decadência.  7.  Isso  porque  o  pagamento  integral  do  débito  previsto  no  referido
dispositivo corresponde à reparação do dano causado pela conduta ilícita do agente, circunstância
que,  por  outro  lado,  não  ocorre  quando  incide  a  decadência.  8.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação de
arquivamento,  vencido o Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge.
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554. Processo: 1.15.003.000796/2014-04 Voto: 7283/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  REPRESENTAÇÃO  FORMULADA  POR  INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO
SUPERIOR. OFERTA DE ASSISTÊNCIA E ASSESSORAMENTO PARA OBTENÇÃO DO FUNDO
DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES, MEDIANTE PAGAMENTO AOS INTERMEDIÁRIOS.
ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA ATIPICIDADE  MATERIAL DA CONDUTA.  AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO A PATRIMÔNIO, BENS OU INTERESSE DA UNIÃO. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62,
IV).  POSSÍVEL  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  PRELIMINARES.  AUSÊNCIA  DE
INVESTIGAÇÃO MÍNIMA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS RELATADOS.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
Representação formulada por instituição de ensino superior,  pessoa jurídica de direito privado,
relatando  a  existência  de  pessoas  que  ofereciam  assistência  e  assessoramento,  mediante
pagamento de determinada quantia em dinheiro, a alunos interessados no programa do Ministério
da Educação, para inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil  FIES. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, pela atipicidade material da condita, por
não  haver  nos  autos  elementos  que  indiquem a  ocorrência  de  lesão  a  patrimônio,  bens  ou
interesses da União que justifiquem a atuação do Parquet. 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,  nenhuma  diligência  foi  realizada  no  sentido  de  apurar  a
materialidade e autoria do possível delito. No entanto, os fatos, em tese, podem configurar o crime
de  estelionato  e  ter  causado  prejuízo  a  alguém.  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.

555. Processo: 1.23.002.000045/2010-94 Voto: 7385/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NA
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  (ART.  62,  IV,  LC  Nº  75/93).
INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de  sonegação  de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 2. O Procurador da República oficiante, considerando
que os valores suprimidos somam a quantia de R$ 5.300,00,  promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância. 3. Quanto à aplicação do princípio da insignificância
nos crimes que atingem a Previdência Social, o STF vem reiteradamente decidindo que não há
que se falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem
jurídico  de  caráter  supraindividual,  qual  seja,  o  patrimônio  da  Previdência  Social  ou  a  sua
subsistência financeira. Precedentes do STF: HC: 121964 SC, RHC 117095/SP, HC 98.021/SC,
HC 91.704, HC 102.550, HC 107.041. 4. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
previsto no artigo 337-A do Código Penal. 5. Não homologação do arquivamento e designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento,  vencido o Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge.
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PADRÃO 

Pelo Provimento do recurso

556. Processo: 1.00.000.002441/2015-85 Voto: 7509/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  REPRESENTAÇÃO  QUE  NOTICIA  POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES
PRATICADAS  POR  SERVIDORES  DO  IBAMA.  ARQUIVAMENTO  PELA  ATIPICIDADE.
RECURSO  DO  INTERESSADO.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelos
representantes  legais  de  empresa,  noticiando  possível  prática  de  ilícitos  penais,  civis  e
administrativos,  atribuídos  a  servidores  do  IBAMA.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento por atipicidade da conduta. 3. Recurso do interessado. 4. Necessidade
de realização de diligências para oitiva  das pessoas envolvidas  no episódio  narrado.  5.  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  pelo  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 do Declínio de atribuição

557. Processo: DPF/AM-00211/2014-INQ Voto: 7264/2015 Origem: GABPR4-VRLS - VICTOR 
RICCELY LINS SANTOS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  notícia-crime  formulada  por  representante  legal  de
empresa que denuncia possível princípio de incêndio e tentativa de invasão de terras no Distrito
Industrial  II,  Manaus/AM. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). As terras objeto da
suposta invasão é área de via pública destinada ao mobiliário urbano (pavimentação, calçamento
etc),  sob  a  responsabilidade  da  Prefeitura  Municipal.  Ausência  de  qualquer  elemento  de
informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

558. Processo: 1.10.000.000556/2015-99 Voto: 7427/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos indicativos de
efetiva ofensa a direitos dos trabalhadores considerados coletivamente nem contra a organização
geral  do trabalho, razão pela qual não se justifica a competência federal.  A expressão crimes
contra a organização do trabalho prevista na Constituição (art. 109, VI) não abarca delito praticado
pelo  empregador  que,  fraudulentamente,  viola  direito  trabalhista  de  determinado  empregado.
Compete à Justiça Federal apenas os crimes que ofendem o sistema de órgãos e instituições que
preserva,  coletivamente,  os  direitos  e  deveres  dos  trabalhadores.  Precedentes  do  STJ:  CC
118.436/SP,  Rel.  Ministra  Alderita  Ramos De Oliveira  (Des.  Conv.  do TJ/PE),  Terceira  Seção,
Julgado Em 22/05/2013, Dje 29/05/2013 e CC 123.714/Ms, Rel. Ministra Marilza Maynard (Des.
Conv. do TJ/SE), Terceira Seção, julgado em 24/10/2012, DJe 05/11/2012). Ausência de qualquer
elemento  de informação capaz de justificar  a  atribuição  do Ministério  Público  Federal  para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela homologação do declínio
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de atribuição,  vencida  a  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Participou da votação  o Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.

559. Processo: 1.11.001.000011/2015-35 Voto: 6807/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de omissão de socorro à indígena parturiente que resultou na
morte do recém-nascido (art. 135, parágrafo único, do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª  CCR/MPF).  Diligências.  Ausência  de relação do crime com a  origem étnica da vítima.
Inexistência  de  ofensa  à  coletividade  indígena.  A competência  da  Justiça  Federal  justifica-se
somente  quando  a  questão  versar  acerca  de  disputa  sobre  direitos  indígenas,  incluindo  as
matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições,
bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam (artigos 109, XI e 231, ambos
da CF). Aplicação da Súmula 140 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar
crime em que indígena figure como autor ou vítima. 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.

560. Processo: 1.15.001.001121/2015-75 Voto: 7383/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Comunicação de prisão em flagrante. 1) Crime de tráfico interno de entorpecentes
(art.  33,  caput,  c/c  art.  40,  inc.  V,  da  Lei  nº  11.343/2006).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade. 2) Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).
O Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo, que continua sendo da Justiça Estadual. Precedentes STJ,
Terceira Seção: CC 128.616/PR1, DJe 18/03/2015. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª
CCR). Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens,
serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  qualquer  elemento  de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

561. Processo: 1.20.000.001211/2015-14 Voto: 7333/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147).  Representante  de  morador  da
comunidade quilombola São Gonçalo II, localizada no Município de Poconé/MT, declarou estar
sofrendo ameaças por parte de proprietário de fazenda localizada próxima à comunidade. Relata
que as  ameaças decorrem de conflitos  de  terras  envolvendo a comunidade quilombola  e  os
fazendeiros da região, cuja disputa está judicializada na Comarca de Cuiabá. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Diligências. Constatou-se que o denunciante, possível vítima
das ameaças, não reside na comunidade quilombola, e sim na cidade de Várzea Grande/MT, e
que seria mero possuidor de procuração passada por residente na comunidade quilombola São
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Gonçalo II para representá-lo nas questões de seu interesse relativas à comunidade. 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.

562. Processo: 1.21.005.000060/2015-91 Voto: 7281/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  ambiental  e  comercialização  de  agrotóxico  de  origem
estrangeira  (Lei  9.605/98,  art.  56  c/c  Lei  7.802/89,  art.  15).  Comunicação  do  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento acerca da comercialização de agrotóxicos, desprovidos de
registro  e  autorização  de  comercialização  em território  nacional,  por  meio  de  sítio  eletrônico
disponível na rede mundial de computadores. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32
- 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da
Justiça  Federal.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC  114.148/PR,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 22/04/2014); CC 125.263/PR, Rel. Ministro
Walter De Almeida Guilherme (Des. Convocado do TJ/SP, Terceira Seção, julgado em 22/10/2014,
DJe  30/10/2014);  CC  119.594/PR,  Rel.  Min.  Alderita  Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora
Convocada do TJ/PE),  DJe 18/09/2012. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

563. Processo: 1.23.003.000431/2015-81 Voto: 7194/2015 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.  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.

564. Processo: 1.26.000.002436/2015-66 Voto: 7304/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Estelionato (CP, art. 171). Obtenção de vantagem indevida mediante fraude, na compra e venda
de produto eletrônico ofertado via internet. Revisão de Declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF).
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Suposta fraude contra  particular.  Ausência  de prejuízo a bens,  serviços ou interesse direto  e
específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

565. Processo: 1.27.000.002017/2015-97 Voto: 7455/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia possíveis crimes de poluição previstos nos artigos 3º1,
inc. III, e, da Lei nº 6.938/81 (poluição sonora) e 542 da Lei nº 9.605/98 (poluição ambiental),
praticados pelos proprietários de estabelecimento comercial (bar). 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.

566. Processo: 1.29.004.000898/2015-05 Voto: 7308/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  moeda  falsa  (CP,  Art.  289,  §  1º).  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Diligência. Perícia criminal. Falsificação grosseira. O estado de
conservação, a diferença na coloração e a ausência dos elementos de segurança são por demais
evidentes,  descartando-se a possibilidade da referida cédula se passar por autêntica no meio
circulante.  Aplicação  do  Enunciado  da  Súmula  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. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

567. Processo: 1.29.004.001297/2014-21 Voto: 7337/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Comercialização de produto veterinário sem registro na ANVISA (CP, art. 273, §
1º-B). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Caso em que a Empresa Brasileira de
Correios e  Telégrafos localizou objeto  postal  contendo referido medicamento.  Em que pese a
embalagem conter inscrições na língua espanhola, trata-se de comercialização interna de produto
falsificado, que não contém o princípio ativo testosterona e não é possível identificar a origem.
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  a  justificar  a  competência  da  Justiça
Federal. Precedentes do STJ (CC nº 120.843/SP, Terceira Seção, DJe 27/03/2012) e da 2ª CCR
(Procedimento  MPF  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão,  11/05/2015,  unânime).
Inexistência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério
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Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

568. Processo: 1.33.008.000379/2015-76 Voto: 7331/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Suposto crime contra a economia popular
praticado por meio de sítio eletrônico. Lei nº 1.521/51, art.  2º,  inc. IX. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32  2a CCR). Possível fraude conhecida como pirâmide, que envolve a
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer
produto ou serviço seja efetivamente entregue. Enunciado nº 498 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal (Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos
crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o
Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 1º). Precedente do STJ (CC 121146/MA, Terceira
Seção, DJe 25/06/2012). Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos quais
se entendeu pela atribuição do MPF (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014,
Raquel  Elias Ferreira Dodge, Sessão 594, 20/03/2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31,
Voto  nº  8032/2014,  José  Osterno  Campos de  Araújo,  Sessão  611,  10/11/2014).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

569. Processo: 1.34.001.006695/2015-84 Voto: 7261/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  de  propaganda  enganosa  (Lei  nº  8.078/90,  art.  68)  e  de
comercialização de medicamentos para tratamento de obesidade com indicações terapêuticas,
sem o registro do órgão competente - ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B), por meio da internet. Revisão
de declínio (Enunciado n° 32  2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a
justificar  a competência  da Justiça Federal.  Precedentes do STJ (CC nº 120.843/SP, Terceira
Seção,  DJe 27/03/2012)  e  da  2ª  CCR (Procedimento MPF nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª
Sessão, 11/05/2015, unânime). Ausência de 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.

570. Processo: 1.36.000.000936/2015-17 Voto: 7483/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsidade documental (art. 296 do CP). Falsidade na
assinatura de atos constitutivos de empresa apresentados perante a Junta Comercial do Estado
do Tocantins-JUCETINS. 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
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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. Precedentes do STJ: CC 130.516/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 05/03/2014 e CC 119.576/BA, Rel. Min. 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  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.

Outras deliberações(Declínio)

571. Processo: 1.02.002.000029/2015-36 Voto: 5621/2015 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. 1) SUPOSTOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
(CP,  ART. 168-A),  SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART. 337-A) E
SONEGAÇÃO  FISCAL  (LEI  8.137/90,A  ART.  1º).  ARQUIVAMENTO  FUNDAMENTADO  NA
AUSÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO
QUANTO  AOS  CRIMES  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  E
SONEGAÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME
DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. 2) POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE
DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA (CP, ART. 203). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS CRIMES. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar suposta prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A),  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  sonegação  fiscal  (Lei  nº
8.137/90) e frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203). 2. O Procurador
Regional da República promoveu o arquivamento dos autos quanto aos crimes de sonegação de
contribuição previdenciária, apropriação de contribuição previdenciária e sonegação fiscal, haja
vista a inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários, a teor da Súmula Vinculante
nº 24 do STF, e declinou de suas atribuições em relação ao possível crime do art. 203 do Código
Penal. 3. Quanto aos crimes de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, do CP) e
sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º), por serem delitos de natureza material, a inexistência
de constituição definitiva dos créditos tributários impõe o arquivamento do feito. 4. No caso do
crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A,  o  tipo  penal  aperfeiçoa-se  no
momento em que nasce para o 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".  5.  Suposto  crime  de
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP) que guarda relação com os
demais delitos apurados nestes autos. Competência federal determinada pela conexão (artigo 76,
II,  do  Código  de  Processo  Penal).  6.  Homologação  do  arquivamento  quanto  aos  crimes  de
sonegação de contribuição previdenciária e sonegação fiscal. 7. Designação de outro Membro do
Parquet  Federal  para  prosseguir  na persecução penal  no tocante  aos crimes de apropriação
indébita previdenciária e de frustração de direito assegurado por lei trabalhista, conexo àquele.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o  colegiado, por unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto aos crimes de sonegação de contribuição previdenciária e sonegação fiscal
e  por  maioria,  pela  designação  de  outro  Membro  do  Parquet  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal no tocante aos crimes de apropriação indébita previdenciária e de frustração de
direito assegurado por lei trabalhista, conexo àquele,  vencido nesta parte o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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572. Processo: 1.15.003.000349/2013-66 Voto: 7267/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Civil. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado
por ex-Prefeito Municipal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. 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. Homologação do arquivamento.

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

573. Processo: DPF/JFA-00177/2015-INQ Voto: 7195/2015 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Eventuais inconsistências no
depoimento prestado por testemunhas da autora em ação judicial em que se pede a concessão
de  aposentadoria  rural  por  idade.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os
testemunhos  referem-se  ao  conhecimento  pessoal  que  as  depoentes  tinham sobre  os  fatos.
Ausência de indícios de má-fé ou de vontade livre e consciente de prestar declaração falsa. Dolo
não evidenciado. Homologação do arquivamento.

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

574. Processo: DPF/MOS-00248/2014-IP Voto: 7440/2015 Origem: SJUR/PRM-RN - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PAU DOS 
FERROS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. 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 Riacho da Cruz/RN, no dia 28.08.2014, que resultou na subtração de R$ 53.425,32,
quantia  pertencente  à  Empresa  de  Correiros  e  Telégrafos   ECT.  Diligências  realizadas.
Investigados que cobriram os rostos com camisetas impossibilitando a identificação. Ausência de
imagens  captadas  pela  agência.  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.

575. Processo: DPF-UDI-00546/2014-INQ Voto: 7490/2015 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato majorado (CP, Art. 171, § 3º). Notícia de que autor não
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identificado procedeu abertura de conta corrente em agência das CEF de Araguari/MG, tendo
contraído  empréstimo  parcelado  e  utilizado  limite  de  cheque  especial  no  montante  de  R$
20.200,00,  mediante  uso  de  documento  falso  em  nome  de  terceira  pessoa,  sendo  o  fato
descoberto  somente  após  a  vítima  ter  recebido  telefonema  de  cobrança  da  empresa  e  ter
contestado a abertura da conta bancária em seu nome. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  IV).  Realizadas  todas  as  diligências  necessárias  não  foi  identificado  o  autor  dos  fatos.
Ausência  de  indícios  da  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

576. Processo: JF/CE-0000538-90.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 7548/2015 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial.  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  01/06/2005  a  01/10/2005,  após  a  morte  da  segurada  em
01/05/2005. Saques realizados mediante a utilização de cartão magnético,  sem renovação de
senha. Segurada que não possuía procurador ou representante legal cadastrado. Lapso temporal
que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

577. Processo: SPF/BA-01322/2014-INQ Voto: 7418/2015 Origem: GABPRM003-SCNJ - 
SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171 § 3º). Notícia da tentativa
de obtenção de benefício assistencial ao idoso, mediante a utilização de certidão de nascimento
possivelmente  inidônea.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
conclusivas quanto à inexistência do crime. Certidão de nascimento obtida por meio de decisão
judicial  e  realizada  em 20  de  setembro  de  2011  mediante  mandado  judicial.  Comprovada  a
idoneidade do registro de nascimento apresentado perante a autarquia federal. Conduta atípica.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

578. Processo: SRPF-AP-00249/2014-INQ Voto: 7334/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes ambientais (Lei nº 9.605/98, artigos 38,
39 e 50-A) em conexão com os delitos de ameaça (CP, art.  147) e difamação (CP, art.  139),
praticados em área de preservação permanente, na Comunidade Quilombola do Rosa. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O laudo pericial constatou que houve desmatamento de
corte seletivo (bosqueamento) na mata ciliar e remoção de vegetação em APP, na área de posse
do investigado, sem necessidade de intervenção para recuperação da área, vez que não ocorreu
remoção de espécies de grande porte e por ser a área afetada muito pequena. Quanto a possível
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rompimento de uma antiga barragem que resultou em erosão e assoreamento no curso d'água,
constatou-se a ausência de supressão de vegetação na área, concluindo a perícia que a erosão e
assoreamento tiveram causas naturais. Em relação aos crimes conexos de ameaça e difamação
inexistem elementos que indiquem materialidade e indícios de autoria. Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

579. Processo: 1.11.000.000881/2015-14 Voto: 7233/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  I).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O contribuinte obteve isenção do Imposto sobre Produto
Industrializado  IPI, na aquisição de veículo destinado a transporte individual de passageiro (táxi),
mediante apresentação de permissão para taxista inidônea. O crédito tributário constituído atingiu
o montante  de R$ 4.731,37  (sem inclusão de  juros  e  multa).  Incide ao caso a aplicação  do
princípio  da  insignificância,  haja  vista  a  inexpressiva  ofensa  ao  bem  jurídico  tutelado,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no
art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2004. Precedentes do STJ: Resp
1306425/RS1, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 01/07/2014. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

580. Processo: 1.14.004.000163/2015-04 Voto: 7330/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  representação  formulada  na  Sala  de
Atendimento  ao  Cidadão,  noticiando  a  divulgação  de  imagens  de  conteúdo  pornográfico
envolvendo menores em sítio eletrônico (art. 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei
n.  8.069/90).  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Não restou demonstrada a
veiculação  de  fotografias  de  crianças  e  adolescentes  no  site,  mas  apenas  a  da  própria
representante,  maior  de  idade  (20  anos).  Atipicidade.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento das investigações. 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.

581. Processo: 1.15.002.000275/2015-30 Voto: 7229/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de denunciação caluniosa (art. 339, CP). Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de representação que noticia possível
cometimento de crime de denunciação caluniosa,  vez que o representado teria dado causa à
instauração de inquérito policial pela prática de crimes de natureza eleitoral. Crença na veracidade
da imputação. Circunstância que exclui o dolo. Não restou comprovado que o representado, então
delegado  partidário,  tinha  ciência  do  não  cometimento  de  crime  eleitoral  por  parte  do
representante  (à  época  seu  adversário  político),  ciência  essa  não  reconhecida  nem  pelo
magistrado eleitoral nem pela autoridade policial. Mero exercício regular do direito constitucional
de petição aos poderes públicos.  Falta  de justa  causa para prosseguir  na persecução penal.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

582. Processo: 1.17.000.002533/2015-68 Voto: 7187/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Possível  recebimento indevido de 01 (uma) parcela  de abono do PIS
(Programa  de  Integração  Social)  no  valor  de  R$  724,00.  Informação  na  Relação  Anual  de
Informações Gerais - RAIS que estendeu o vínculo empregatício de funcionária em um mês após
a data da demissão. Ausência de significativa lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal. Aplicável o princípio da insignificância eis que evidenciada a irrelevância do comportamento
perpetrado  pela  investigada.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  de
arquivamento.

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

583. Processo: 1.17.001.000152/2014-53 Voto: 7093/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Denúncia encaminhada via internet por meio da Sala de
Atendimento  ao Cidadão,  acerca de supostas  irregularidades nas declarações de imposto  de
renda  de  determinada  pessoa  física.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Denunciante  que  não  indicou  qualquer  meio  de  prova  acerca  do  suposto  crime  apontado.
Diligências  realizadas  junto  à  Receita  Federal  do  Brasil  que  informou  não  ter  observado  a
existência  de  indícios  suficientes  a  motivar  o  interesse  fiscal  tributário,  em vista  do  elevado
quantitativo de contribuintes selecionados com maior potencial de lançamento do crédito tributário.
Após  análise  da  documentação  apresentada,  ante  a  inexistência  de  indícios  suficientes  de
possíveis  irregularidades a  Delegacia  da  Receita  Federal  deixou  de  incluir  a  contribuinte  em
programa de fiscalização. Supostas infrações penais não caracterizadas. 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.

584. Processo: 1.18.000.000913/2015-21 Voto: 7549/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  anônima  que  noticia  possíveis  irregularidades  praticadas  pelos
dirigentes de sindicato.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Declarações
prestadas  na  Polícia  Federal  que,  após  instauração  de  Investigação  Policial  Preliminar  não
constatou indícios de materialidade delitiva aptos à promover a instauração de inquérito policial.
Inexistência de qualquer indício do cometimento de crime. 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.
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585. Processo: 1.20.000.001206/2015-01 Voto: 7482/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Relatório de ação fiscal para erradicação do trabalho em condição análoga à de escravo do Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Encontradas irregularidades trabalhistas e de normas de segurança e
saúde  do  trabalho.  Lavrados  Autos  de  Infração.  Conclusão  do  relatório  pela  inexistência  de
trabalho  degradante  em  condições  análogas  à  de  escravo.  Fatos  atípicos  na  esfera  penal.
Homologação do arquivamento.

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

586. Processo: 1.20.000.001325/2015-56 Voto: 7412/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Ordem judicial emanada do Juízo
da 3ª Vara Federal que determinou ao INSS a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez de segurado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Comprovação de
que o  cumprimento  tardio  decorreu  da  vultosa  quantidade  de  serviços  a  cargo  da  Autarquia
Previdenciária, carente de pessoal e material. Ausência de dolo por parte dos agentes públicos
em descumprir a ordem judicial. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

587. Processo: 1.22.000.002403/2015-65 Voto: 7382/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A) pelos gestores de empresa, vez que estaria efetuando o pagamento de participação nos
lucros e de valores extra folha (comissões, gratificações, diárias) à margem da contabilidade e da
fiscalização tributária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Informação da Receita
Federal da inexistência de procedimento fiscal em andamento em relação à empresa investigada.
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.

588. Processo: 1.22.003.000101/2014-41 Voto: 7550/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Denúncia anônima. Possível crime de falsidade ideológica
(CP, art. 299), praticado por parte de dirigentes de centro espírita. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não comprovação de possíveis irregularidades praticadas
pelos  investigados.  Inexistência  de  qualquer  indício  do  cometimento  de  crime.  Falta  de  justa
causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

589. Processo: 1.22.003.000306/2011-84 Voto: 7478/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Notícia  do trânsito  com excesso de peso de veículo  de
carga em rodovia federal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Inexistência de
crime e de comprovação de dano ao patrimônio da União. Cabe à Polícia Rodoviária Federal a
adoção das medidas cabíveis no âmbito administrativo para reprimir  a reiteração da conduta.
Ausência  de  qualquer  indício  de  materialidade  delitiva  justificador  do  prosseguimento  das
investigações. Homologação do arquivamento.

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

590. Processo: 1.22.020.000183/2015-05 Voto: 7547/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de documentação da Justiça do Trabalho para apurar possível
prática  de  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informação da  Vara  do Trabalho  de  que  o
processo trabalhista encontra-se na fase de liquidação, não havendo cálculo homologado, vez
que aguarda a realização de perícia contábil. Inexistência de quantificação exata do crédito e do
término do prazo para pagamento voluntário pelo contribuinte. Crime de natureza material, cuja
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento 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.

591. Processo: 1.23.000.000892/2015-83 Voto: 7314/2015 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. Atipicidade
da conduta. Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a imposição de multa
ao  infrator  (Decreto  6.514/2008.  art.  81).  Inocorrência  de  lesão  ou  dano  ao  meio  ambiente.
Ausência de providências a serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Homologação
do arquivamento.

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

592. Processo: 1.23.000.001394/2015-58 Voto: 7315/2015 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
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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 76). Homologação do arquivamento.

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

593. Processo: 1.23.000.001414/2015-91 Voto: 7320/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 39). Cortar palmito, sem plano de
manejo aprovado pelo IBAMA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato ocorrido
no período entre  06/2005 e 08//2006.  Pena máxima cominada de 3 (três)  anos de detenção.
Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc.
IV). Homologação do arquivamento.

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

594. Processo: 1.23.000.001500/2015-01 Voto: 7319/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Dificultar a ação do Poder Público no
exercício de atividades de fiscalização ambiental ao deixar de apresentar justificativa em tempo
hábil  no  sistema  PREPS,  para  o  atraso  de  sinal  da  embarcação  CIDRADEP.  Revisão  de
Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta que não se enquadra nas figuras típicas penais
insertas na Lei 9.605/98. Infração administrativa. Imposição pelo órgão ambiental do pagamento
de multa. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

595. Processo: 1.23.000.001829/2015-64 Voto: 7384/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Procedimento instaurado a partir de
representação encaminhada pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade  ICMBio informando
sobre auto de infração lavrado em desfavor de particular por trafegar com veículo motorizado
(motocicleta) em Unidade de Conservação (RESEX Marinha de Soure). Revisão de arquivamento
(LC  75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  art.  90).
Aplicação  de  multa  pelo  órgão  ambiental.  Atipicidade  penal  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

596. Processo: 1.23.000.001867/2015-17 Voto: 7114/2015 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). Dossiês de 19 (dezenove)
benefícios  previdenciários  recebidos  indevidamente  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Os benefícios previdenciários referentes a 4 (quatro)
segurados falecidos foram recebidos indevidamente em data anterior a 20 de outubro de 2003.
Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III). 2) Em um dos
benefícios houve saque de apenas 01 (uma) parcela. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª
CCR/MPF. 3) Os demais 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.

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

597. Processo: 1.23.000.001924/2015-68 Voto: 7419/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Autuação de particular por adentrar em
Unidade de Conservação com veículo motorizado. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Conduta  que  não  se  enquadra  nas  figuras  típicas  penais  insertas  na  Lei  9.605/98.
Configuração de Infração administrativa (art. 90, Decreto nº 6.5014/2008). Autuação e aplicação
pelo  órgão  ambiental  do  pagamento  de  multa.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

598. Processo: 1.23.000.001936/2015-92 Voto: 7562/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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  04  (quatro)  parcelas  de
benefício  previdenciário  (05/10/2009  a  05/01/2010),  após  a  morte  da  segurada  ocorrida  em
05/09/2009.  Saques que  totalizaram o  valor  original  de  R$  2.790,00  (R$ 3.263,50  corrigido),
gerando  prejuízo  à  Autarquia  Federal.  Beneficiária  que  não  possuía  representante  legal
cadastrado. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios
de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Homologação do arquivamento.

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

599. Processo: 1.23.002.000419/2015-86 Voto: 7414/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). 1) O último saque referente ao benefício de um dos segurados falecidos foi efetuado em
13/03/2001. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III). 2)
Em um dos benefícios  houve  saque indevido  de  apenas 01  (uma)  parcela.  Cumprimento  da
Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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600. Processo: 1.23.002.000445/2015-12 Voto: 7128/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de auto de infração do ICMBio. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). 1) Ingressar na Reserva Biológica Trombetas sem autorização do órgão
ambiental  competente,  em  descumprimento  à  cláusula  16ª  do  Termo  de  Compromisso  nº
115/2011,  firmado  entre  o  ICMBIO  e  a  Associação  dos  Remanescentes  de  Quilombos  do
Município  de  Oriximiná.  Mera  infração  administrativa.  Aplicação  de  multa  pelo  ICMBio.  Não
configuração de crime. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 2) Portar arma de
fogo  (espingarda)  e  transportar  animal  silvestre  (quelônios  que  foram soltos  no  momento  da
abordagem). Existência de Notícias de Fato (1.23.002.000449/2015-92 e 1.23.002.000511/2015-
46) que apuram os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do
arquivamento.

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

601. Processo: 1.23.006.000261/2015-12 Voto: 7454/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, inc.  IV).  Deixar de 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.

602. Processo: 1.23.008.000439/2015-05 Voto: 7127/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime ambiental  (Lei  n.  9.605/98).  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Destruição de 0,17 hectares da zona de amortecimento do Parque Nacional da
Amazônia,  sem  licença  do  órgão  ambiental,  para  plantação  de  agricultura  de  subsistência.
Aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 50-A, § 1º, da Lei nº 9.605/98. Imposição de
multa  no  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais).  Precedentes  da  2ª  CCR  (Procedimentos:
1.23.002.000327/2014-15, Voto 1890/2015, Rel. José Bonifácio Borges de Andrada, Sessão 617ª,
de  06/04/2015,  1.23.002.000194/2012-15,  Voto  4307/2014,  Rel.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,
Sessão  600ª,  de  09/06/2014,  1.23.003.000110/2014-03,  Voto  8120/2014,  Rel.  José  Osterno
Campos de Araújo, Sessão 611ª, de 23/10/2014). Homologação do arquivamento.

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

603. Processo: 1.24.001.000338/2015-59 Voto: 7559/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática  do crime de falso  testemunho (art.  342,  CP),  em face  dos
depoimentos contraditórios de testemunhas em reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Depoimentos não foram gravados,  mas sim reduzidos a termo sem
assinatura,  já  que  a  Justiça  do  Trabalho  adotava  a  praxe  de  não  exigir  as  assinaturas  das
testemunhas no referido Termo de Audiência. A assinatura da testemunha confirma a veracidade
do termo. É necessário que o ato do depoimento esteja findo, isto é, reduzido a termo e assinado
pela  testemunha,  pelo  juiz  e  pelas  partes  (CPP,  art.  216).  Não  configuração  do  crime.
Homologação do arquivamento.

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

604. Processo: 1.25.007.000222/2015-22 Voto: 7558/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art.  50). Notícia da circulação com
veículo automotor em área considerada de preservação permanente (restinga), no Balneário de
Canoas   Pontal  do  Paraná/PR,  danificando  formas  de  vegetação  natural.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Auto de Infração lavrado em 20/02/2011. Pena cominada
de detenção,  de  três  meses a  um ano,  e  multa.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

605. Processo: 1.25.008.000660/2015-81 Voto: 7413/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 01 (uma) parcela de benefício
de amparo social ao idoso após o óbito da beneficiária, ocorrido em 05/04/2014. Ausência de dolo
específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Cumprimento da Orientação nº 04, de
27/11/2013, da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento.

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

606. Processo: 1.25.010.000091/2015-24 Voto: 7129/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão. Notícia de
possível  uso  indevido  do  logotipo  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná   UTFPR,
campus  de  Dois  Vizinhos/PR,  consistente  na  suposta  vinculação  à  propaganda  de  bebidas
alcoólicas e político-partidárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O
site  mencionado  trata-se  de  um  grupo  criado  por  pessoas  envolvidas  com  a  Universidade,
provavelmente alunos,  na rede social  Facebook,  e destinado à troca de informações sobre a
instituição. Não ocorrência da vinculação da UTFPR  Dois Vizinhos às publicações, vez que, ao
ser postada uma propaganda de bebida alcoólica ou político-partidária, o conteúdo fica vinculado
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ao nome da pessoa que a postou. Ausência de indício da ocorrência de infração penal. Mera falta
de decoro por parte de alguns usuários do grupo - criado para troca de informações relacionadas
à  Universidade  -,  sendo  que  alguns  membros  deturpam  essa  finalidade.  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.

607. Processo: 1.26.000.002633/2015-85 Voto: 7332/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de manifestação apresentada na Sala  de Atendimento ao
Cidadão, na qual se relata a divulgação não autorizada de dados pessoais (nome completo, CPF
e endereço)  no  site  tudosobretodos.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  Medida  Cautelar  Inominada  nº  0805175-
58.2015.4.05.8300, proposta pelo MPF a partir do ICP nº 1.28.000.001279/2015-05, instaurado
para apurar a disponibilização não consentida de informações pessoais de cidadãos brasileiros.
Medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes ao caso já adotadas. Homologação do arquivamento.

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

608. Processo: 1.28.000.001189/2015-14 Voto: 7232/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  a partir  de  auto  de infração do IBAMA.  Suposto crime ambiental,
consistente no exercício da atividade de pesca sem prévia autorização da autoridade competente.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de que a pesca teria
ocorrido em circunstâncias proibidas. Conduta que não se enquadra nas figuras típicas dos arts.
34 e 35 da Lei 9.605/98. Configuração de ilícito administrativo. Decreto-Lei nº 6.514/08, art. 37.
Imposição pelo órgão ambiental do pagamento de multa. Atipicidade da conduta. Precedente da
2ª CCR (procedimento nº 1.23.000.001898/2014-97, Sessão nº 619, de 29/04/2015, unânime).
Homologação do arquivamento.

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

609. Processo: 1.28.000.001516/2015-20 Voto: 7428/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, III). Notícia de
suposta  violação  de  malote  contendo  provas  de  concurso  público  a  ser  realizado  pelo  MPT.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informações da Corregedoria
Regional de Polícia. Equipe policial foi destacada para atender a ocorrência. O perito criminal
responsável  informou  ao  Delegado  plantonista  que  após  as  diligências  preliminares  não  se
verificou qualquer vestígio de violação ao malote que continha as provas. Ausência de indícios de
crime. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do
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arquivamento.

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

610. Processo: 1.28.000.001663/2015-08 Voto: 7230/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, inc. IV). Deixar de efetuar inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF (Lei nº 6.938/81, art.
17, inc. II). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de providências a
serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Mera infração administrativa, cuja sanção
constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator  (Decreto  6.514/2008,  artigo  81).
Homologação do arquivamento.

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

611. Processo: 1.29.014.000144/2015-28 Voto: 7309/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°). Recebimento indevido
de 02 (duas) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 18.04.2006.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Evidente  ausência  de  dolo
específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são
utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício.
Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento.

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

612. Processo: 1.30.001.003401/2015-10 Voto: 7263/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a fauna (Lei nº 9.605/98, art.  29, § 1º, III).  Manter em
cativeiro  espécime  da  fauna  silvestre  (pássaro  coleiro)  sem  autorização  do  órgão  ambiental
competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apreensão ocorrida em maio de
2008. Pena máxima cominada de 1 ano de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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613. Processo: 1.33.011.000098/2015-64 Voto: 7515/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Notícia  da  ocorrência  de  possíveis  irregularidades
relacionadas à concessão de benefício de seguro defeso a determinado segurado e a munícipes
de Corupá/SC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações do
INSS  que  o  suposto  beneficiário  do  seguro  defeso,  na  verdade,  recebe  benefício  de
aposentadoria por tempo de contribuição desde 03/02/2011, não havendo a concessão de outros
benefícios, tampouco processos de apuração de irregularidade em nome do citado segurado. Não
comprovado  o  ilícito  narrado  na  representação  e  falta  de  informações  capazes  de  indicar  a
existência  de  irregularidades/fraudes  na  concessão  de  benefício  de  seguro-defeso  a  outros
munícipes  de  Corupá-SC.  Ausência  de  indícios  de  crime.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

614. Processo: 1.34.001.004101/2015-09 Voto: 7262/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato oriunda da Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União para apurar suposta
responsabilidade penal de Procurador da Fazenda Nacional.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Relatório  de sindicância que não comprovou possíveis  irregularidades
praticadas pelo investigado. Inexistência de qualquer indício do cometimento de crime. 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.

Homologação parcial de Arquivamento

615. Processo: 1.24.000.000549/2009-53 Voto: 7506/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  POSSÍVEIS  CRIMES DE SONEGAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A)  E  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO CONSTITUÍDO. RECURSO EM ANDAMENTO NO CARF.
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  EM  RELAÇÃO  AO  CRIME  DO  ART.  337-A,  DE
NATUREZA  MATERIAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL  NO  TOCANTE  AO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A), praticado, em tese, pelos representantes de pessoa jurídica. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,  haja  vista  informação  da
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, os quais estariam aguardando julgamento de
recursos no CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 3. O crime do art. 168-A, de
natureza  formal,  caracteriza-se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições
previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador, de modo que não há motivo para
obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a apurar o
prejuízo efetivamente experimentado. Precedentes do STF. 4. Homologação do arquivamento em
relação ao crime tipificado no art. 337-A do CP, por se tratar de crime de natureza material cuja
ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. 5. Designação de outro membro
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do  MPF  para  prosseguir  na  persecução  penal  no  tocante  ao  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  por  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento em relação ao crime tipificado no art.  337-A do CP,  por  se  tratar  de crime de
natureza material cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário  e pela
designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal no tocante ao crime
de  apropriação  indébita  previdenciária,  vencido  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada.
Participou da votação 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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