
Ata – 636ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00137280/2016

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

ATA DA SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DE
FEVEREIRO DE 2016

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/MT-0009944-03.2015.4.01.3600-
INQ

Voto: 1086/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA
(CP, ART. 273, §1º-B, II). MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO
JUÍZO. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). APREENSÃO DE ANABOLIZANTE REMETIDO
PELOS  CORREIOS  VIA  ENCOMENDA  NACIONAL.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DA
TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO. 1. Trata-se de inquérito
policial instaurado para apurar suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-B, I), em
razão da apreensão de medicamento sem registro no órgão competente. 2. O il. Procurador da
República oficiante requereu ao Juízo Federal o declínio de competência à Justiça Estadual, por
entender  que  a  remessa  do  produto  se  deu  no  âmbito  interno,  sem  qualquer  traço  de
transnacionalidade da conduta. 3. O MM. Juiz Federal, por sua vez, sustentou que a procedência
estrangeira do medicamento firmaria a competência da Justiça Federal. Remessa dos autos à 2ª
CCR/MPF, para análise da pertinência do declínio, aplicando analogicamente o artigo 28 do CPP.
4. Não há atribuição do Parquet federal para investigar a fabricação, o depósito e a distribuição de
produto  destinado  a  fins  terapêuticos  ou  medicinais  sem  registro  na  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária  ANVISA, quando inexistentes indícios da transnacionalidade da conduta. 5. O
fato dos medicamentos proibidos serem de procedência estrangeira não constitui circunstância,
por si só, suficiente para determinar a competência criminal da Justiça Federal. Precedentes: STF,
RE 755446/RS, Rel.  Min Ricardo Lewandowski,  Dj  22/11/2013. STJ, CC 126.223/SP, Rel Min.
Alderita Ramos de Oliveira (Des. convocada do TJ/PE), Terceira Seção, DJe 15/05/2013); CC
110.497/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 4/4/2011). 6. Insistência
no declínio.

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

002. Processo: JFA/TO-0000141-90.2016.4.01.4301-
INQ

Voto: 1352/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4º). Subtração
de  uma  bateria  veicular  pertencente  a  um  dos  carros  apreendidos  pela  Polícia  Federal  e
guardados no pátio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há registros de imagens. Os depoimentos colhidos
em sede policial não trouxeram elementos hábeis à identificação do autor. Ausência de elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

003. Processo: JF-PA-0015701-48.2015.4.01.3900-
INQ

Voto: 1152/2016 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. RECEBIMENTO INDEVIDO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR. CRIME DE ESTELIONATO (CP,
ART.  171  §  3º).  AUSÊNCIA 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 benefício previdenciário após o
óbito do titular, em 20/02/2003. 2. Os saques indevidos, referentes às competências de 02/2003 e
12/2005, causaram prejuízo à autarquia federal no valor original de R$ 9.040,00. O último saque
ocorreu em 31/12/2005. 3. O Procurador da República promoveu o arquivamento com base na
ausência de autoria. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da
LC n. 75/93. 4. No caso, as diligências realizadas pelo próprio INSS, não identificaram a autoria
do  crime,  bem como não  há  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual,
especialmente se considerado o longo tempo decorrido do último saque fraudulento (mais de 10
anos). 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

004. Processo: JF/PR/CUR-5020595-
44.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 1073/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  A importação  de  550  (quinhentos  e
cinquenta) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do
produto  e  para  fins  comerciais,  não  pode  ser  considerada  insignificante.  Desrespeitadas  as
normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. Precedentes: STF,
HC nº 120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013; STJ, AgRg no REsp 1470256/MS,
Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), Quinta Turma, DJe
19/11/2014; AgRg no AREsp 440.313/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/10/2014.
2.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da
persecução penal.
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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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

005. Processo: PRM-JND-3403.2013.000311-3-INQ Voto: 1082/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Contrabando de cigarros (CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Apreensão de 33 (trinta e três) maços de cigarros de origem estrangeira. Ausência de
reiteração da conduta. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país
impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e,
consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. No entanto, a
quantidade apreendida, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta sub
examine. Homologação do arquivamento.

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

006. Processo: PRM-JND-3422.2015.000126-8-INQ Voto: 828/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de roubo qualificado (CP,  art.  157,  § 2º,  incisos I,  II)  contra
empregados públicos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, IV). As vítimas afirmaram que não possuem condições de reconhecer a
fisionomia dos assaltantes. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

007. Processo: JF/UMU-5002561-09.2014.4.04.7004-
AP - Eletrônico 

Voto: 1117/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28 DO CPP C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV.
CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334, §1º, b, CP). GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI Nº 9.099/95 E
77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. Crime de
contrabando de cigarros. Réu teria transportado a mercadoria em um veículo no qual foi instalado
um rádio de forma oculta. 2. O il.  Procurador da República deixou de oferecer a proposta de
suspensão condicional do processo ao argumento de que a gravidade das circunstâncias em que
o crime foi praticado teria o condão de afastar o requisito subjetivo exigido pelo artigo 89 da Lei
9.099/95 e de que trata o inciso II, do artigo 77, do Código Penal. 3. Discordância do Juiz Federal,
por entender que não haveria indícios de integração do réu à organização criminosa, do uso do
rádio  clandestino  para comprometer  a  atuação policial,  bem como a primariedade e os bons
antecedentes do denunciado. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62,
IV, da LC 75/93. 4. Os arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e
subjetivos para o deferimento do benefício de suspensão condicional do processo. 5. Requisito
objetivo: pena mínima cominada ao crime não pode superar 1 ano. No caso, a pena mínima do
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crime de contrabando, previsto no artigo 334, §1º, b, Código Penal, pelo qual o réu foi denunciado
é de 1 (um) ano de reclusão, esse requisito encontra-se preenchido. 6. Os demais requisitos de
admissibilidade são: a) inexistência de processo em curso; b) inexistência de condenação anterior
por crime; c) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; e, por fim, d) requisito de
ordem subjetiva: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente,
bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. 7. Na hipótese dos
autos, o modus operandi empregado pelo réu  possível contrabandista contratado por terceira
pessoa desconhecida para transportar cigarros em veículo de procedência incerta, no qual foi
instalado  um rádio  de  forma oculta  reforça  as  circunstâncias  judiciais  negativas,  de  modo  a
impedir a satisfação dos requisitos subjetivos da suspensão condicional do processo.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

008. Processo: JF-JAL-0000321-93.2008.4.03.6124-
INQ

Voto: 1264/2016 Origem: GABPC - THIAGO 
LACERDA NOBRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Conflito
negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. Remessa dos autos à 2ª
Câmara  de  Coordenação e  Revisão,  nos  termos  do  artigo  62,  VII,  da  LC nº  75/93.  2.  O il.
Procurador da República em Araçatuba/SP designado pelo il.  Procurador-chefe da PR/SP para
prosseguir no inquérito policial - que apura possível prática dos crimes previstos nos arts. 171,
caput,  §2º,  VI,  180,  288 e 299  do  CP -  alegou não ser  dotado das  atribuições por  acúmulo
extraordinário  de  trabalho.  3.  Os  dois  membros  da  Procuradoria  da  República  em  Jales/SP
suscitaram conflito  negativo  de  atribuições,  sob  o  argumento  de  impedimento  decorrente  da
decisão da 2ª CCR, a qual não homologou o declínio de competência ao Juízo especializado em
crimes de lavagem de capitais e contra o sistema financeiro nacional. 4. Justamente em atenção
ao princípio da independência funcional é que, ao exercer sua atribuição revisional e deliberar em
sentido diverso da manifestação do membro do MPF, a 2ª Câmara de Coordenação determina a
designação  de  outro  membro.  5.  Com  efeito,  o  Procurador  da  República  designado  para
prosseguir  na  persecução  penal  em  razão  de  deliberação  tomada  por  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão não está agindo em nome próprio, mas por determinação da Câmara,
que equivale à do Procurador-Geral da República. 6. A mera alegação de elevada demanda de
processos não tem o condão de relativizar a regra absoluta de impedimento dos suscitantes para
prosseguir  no  feito.  7.  Diante  da  ausência  de  outros  membros  no  município  de  Jales/SP,  a
atribuição para persecução penal deve ser exercida pelo membro da cidade mais próxima, qual
seja, o município de Araçatuba/SP, conforme corretamente realizado pelo Procurador-chefe da
PR/SP. 8. Procedência do conflito negativo e, assim, pela atribuição do suscitado para prosseguir
na persecução penal.

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

009. Processo: 1.16.000.002951/2015-92 Voto: 1020/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
POSSÍVEL CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA (CP,  ART.  330).  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM
JUDICIAL DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA DE  GOIÁS.  ATRIBUIÇÃO  PARA PERSECUÇÃO  PENAL
DEVE  SER  FIXADA  NO  LOCAL  ONDE  A  ORDEM  DEVERIA  TER  SIDO  CUMPRIDA.
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ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime de
desobediência praticada pela servidora do Ministério da Saúde lotada em Brasília/DF, consistente
no  descumprimento  de  ordem judicial  da  8ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de  Goiás  de
concessão de medicamentos em Goiânia/GO. 2. O il. Procurador da República suscitado, com
ofício  no Núcleo  de Combate  à  Corrupção da PR/GO, promoveu o declínio  de atribuições à
Procuradoria da República no Distrito Federal, uma vez que neste local a funcionária exercia suas
funções administrativas. 3. Por sua vez, o il. Procurador da República no Distrito Federal suscitou
conflito negativo de atribuições, sustentando que o critério territorial para fixação da atribuição
para  persecução penal  corresponde ao lugar  onde a ordem judicial  deveria  ser  cumprida.  4.
Segundo o artigo 70 do CPP, a competência territorial é determinada pelo local da consumação do
crime. 5. No caso em exame, o crime de desobediência considera-se consumado com a efetiva
ação  ou  omissão  da  servidora,  vale  dizer,  no  momento  e  no  local  em que  se  concretiza  o
descumprimento  da  ordem.  Considerando  que  a  ordem  judicial  deveria  ser  cumprida  em
Goiânia/GO, a atribuição para atuação no feito deve ser desempenhada nesse local. Precedente
da 2ª  CCR: Processo 1.34.001.002660/2014-95,  Voto 8741/2014,  Sessão 613 de 15/12/2014,
unânime. 6. Voto pela procedência do conflito negativo de atribuições, para fixar a atribuição do il.
Procurador da República suscitado, com ofício na PR/GO.

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

010. Processo: 1.18.001.000389/2015-88 Voto: 1069/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Conflito
negativo  de  atribuições  entre  membros  do  Ministério  Público  Federal.  Divergência  quanto  à
atribuição para a persecução penal de possível crime de contra a ordem tributária (art. 1º, da Lei
8.137/90),  consistente  na  omissão  de  informação às  autoridades  fazendárias.  Remessa  à  2ª
CCR/MPF nos termos do artigo 62, VII, da LC nº 75/93. 2. O il. Procurador da República oficiante
em  Ribeirão  Preto/SP  requereu  o  declínio  de  atribuições  à  Procuradoria  da  República  em
Anápolis/GO. 3. Por sua vez, o il.  Procurador da República oficiante em Anápolis/GO suscitou
conflito negativo de atribuições, sustentando que a atuação criminal no feito deve ser realizada
pela autoridade do local de domicílio fiscal do investigado, qual seja, o município de São Joaquim
da Barra/SP, área abrangida pela Procuradoria da República em Ribeirão Preto/SP. 4. Os crimes
tributários,  em regra,  consumam-se  no  local  do  domicílio  fiscal  do  contribuinte.  Os materiais
consumam-se com a constituição definitiva do crédito, que, no caso de tributo federal, ocorre no
local  do  domicílio  tributário  do  contribuinte.  Já  os  formais,  cuja  consumação  independe  de
constituição do crédito, consumam-se no local em que as condutas são praticadas, ou seja, o
local da sede da pessoa jurídica. 5. A atribuição para persecução penal é fixada com base no local
do  domicílio  fiscal  do  contribuinte,  sendo  irrelevante  o  local  do  recebimento  de  valores  ou
incentivos fiscais. 6. O art. 127 do CTN determina que, na falta de eleição, o domicílio tributário
das  pessoas  naturais  corresponde  à  sua  residência  habitual,  ou,  sendo  esta  incerta  ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Dessa forma, o domicílio fiscal da empresa
investigada  é  o  Município  de  Barueri/SP,  local  de  consumação  do  crime.  7.  Desse  modo,
considerando que a conduta ora apurada refere-se a tributos federais e foi  praticada em São
Joaquim da Barra/SP, a atribuição para prosseguir na persecução penal pertence ao Procurador
da República em Ribeirão Preto/SP. 8. Precedente do STF: ACO 2639/SP. 9.  Procedência do
conflito negativo e, assim, pela atribuição do suscitado para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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011. Processo: 1.28.000.002002/2015-91 Voto: 1372/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE ÓRGÃO
PÚBLICO FEDERAL (ARTS.  299  E 304 DO CP)  A FIM DE OBTENÇÃO DE PASSAPORTE.
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  32  DA 2ª  CCR).  CRIME  PRATICADO  CONTRA
INTERESSE DA UNIÃO. LESÃO À CREDIBILIDADE DO ÓRGÃO EMITENTE DO DOCUMENTO.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar  a possível  prática do crime de uso de
documento falso (arts. 299 e 304 do CP), consistente na apresentação de documentos falsos
perante agente da Polícia Federal para obtenção de passaporte. 2. O il. Procurador da República
oficiante  declinou  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,  considerando  que  a  conduta
supostamente praticada não teve a finalidade de lesar diretamente bens, serviços ou interesses
da União,  mas sim da  administração  pública  estadual.  3.  Segundo a  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. 4. Na espécie, os documentos falsos foram apresentados perante órgão federal,
sendo  despiciendo  o  fato  de  que  a  sua  confecção  tenha  sido  supostamente  realizada  por
funcionário de cartório extrajudicial de Boa Saúde/RN. Dessa forma, as circunstâncias do caso em
exame atraem a atribuição do Ministério Público Federal para atuar no feito. 5. Não homologação
do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar
continuidade à persecução penal.

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

012. Processo: 1.29.008.000040/2016-83 Voto: 1061/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (CP, ART. 340). REVISÃO DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. IMPUTAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA A
DIRETORA  DE  HOSPITAL  UNIVERSITÁRIO  FEDERAL  E  DE  SEQUESTRO  E  CÁRCERE
PRIVADO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  E  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de  fato
instaurada  para  apurar  a  prática  de  crime  de  comunicação  falsa  de  crime  (CP,  art.  340),
consistente na abertura de investigação criminal perante a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a
qual  foi  comunicada  da  suposta  oferta  de  vantagem  patrimonial  por  diretora  de  Hospital
Universitário federal e de sequestro de criança nascida no mesmo local. 2. A il. Procuradora da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul,  por entender que a investigada não provocou investigação criminal  perante a
Polícia Federal e que não haveria interesse da União. 3. No boletim de ocorrência da Polícia Civil
do Rio Grande do Sul, a investigada mencionou suposto sequestro da criança nascida no Hospital
Universitário federal,  assim como tratou expressamente do recebimento de eventual oferta de
vantagem patrimonial por diretora dessa entidade para que não registrasse o fato, considerando
que a infante já teria sido adotada, circunstâncias suficientes para atrair o interesse da União. 4.
Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Parquet Federal
para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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013. Processo: 1.35.000.001236/2015-87 Voto: 1147/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. SUPOSTO CRIME
DE GESTÃO TEMERÁRIA (LEI Nº 7.492/86, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO). LC N.º 75/93, ART.
62,  IV.  OPERAÇÃO  DE  CRÉDITO  IRREGULAR  E  EVENTUAL  COMPROMETIMENTO  DO
RETORNO DE CAPITAIS. CONDUTA QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA
LEI Nº 7.492/86. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se  de  Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  4º,
parágrafo único, da Lei nº 7.492/86, consistente na eventual realização de diversas operações
irregulares de concessão de créditos por gerentes do Banco do Brasil.  2. O il.  Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas  atribuições,  considerando  que  a  lesão  à
sociedade de economia mista não atrairia a atribuição do Ministério Público Federal para atuar no
feito. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 62, IV, da LC 75/93. 3. No caso em exame,
verifica-se  que  há  elementos  informativos  de  autoria  e  materialidade  do  delito  de  gestão
temerária,  haja  vista  os  graves  erros  técnicos  na  formalização  de  operações  de  crédito,  a
ausência  de  especificação  dos  imóveis  financiados  ou  dados  em  garantia  e  a  liberação  de
recursos para construção de benfeitorias já realizadas. 4. Nessas condições, as condutas em tela
se ajustam fielmente ao crime de gestão temerária, cuja persecução penal incumbe ao Ministério
Público Federal, nos termos do art. 26 da Lei n. 7.492/1986. Precedentes do STJ: AgRg no REsp
510.779/MT, Rel. Min. Celso Limongi, 6ª Turma, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010. 5. Não
homologação  do  declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

014. Processo: JF/PE-0007372-28.2015.4.05.8300-
INQ

Voto: 1080/2016 Origem: PR-PE - PROCURADORIA
DA REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §3º).  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV). PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar
suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). 2. Promoção de arquivamento, em relação a um
dos investigados, fundada na ausência de indícios suficientes da autoria delitiva. 3. Discordância
da MMª Juíza 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, há indícios de que os investigados apresentaram contracheque
falsificado da Universidade Federal de Pernambuco para obtenção de empréstimo consignado
junto à Caixa Econômica Federal, sendo insuficiente a mera tese defensiva de que um agenciador
por eles contratado teria responsabilidade penal exclusiva pela infração penal objeto da presente
investigação. 6. Presentes indícios de autoria e da materialidade, ainda que existam dúvidas,
deve-se dar prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual,
há primazia do princípio do in dubio pro societate. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
STJ:  AgRg  no  AREsp  405.488/SC,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  DJe
12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel.  Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

015. Processo: JF-SE-PROEJES-0002626-
02.2015.4.05.8500

Voto: 1119/2016 Origem: COJUD/PRSE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/SE

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

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. POSSÍVEL CRIME DE DESACATO EM FACE DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  CP,  ART.  331.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  ATIPICIDADE  DA CONDUTA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. VERIFICAÇÃO
DE  INDÍCIOS  DE  GESTOS  DESAIROSOS  EM  RAZÃO  DA  FUNÇÃO  PÚBLICA
DESEMPENHADA PELAS VÍTIMAS.  TIPICIDADE DA CONDUTA.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar possível crime de
desacato,  previsto  no  art.  331  do  Código  Penal,  cometido  em  face  dos  agentes  de  polícia
rodoviária federal. 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de tipicidade subjetiva da
conduta, pois não haveria o dolo de denegrir a administração pública. 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. Configura o crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, quando verificada a presença
do dolo,  no caso em apreço,  a vontade livre  e consciente de desprestigiar  a função pública,
menosprezando ou humilhando o funcionário público em razão da função pública desempenhada,
ainda que o agente não esteja exercendo suas funções. 5. No caso vertente, as supostas vítimas
foram,  em razão da função,  desmotivadamente ofendidas com gestos desairosos,  em ato  de
absoluto  menosprezo  à  honorabilidade  das  funções  públicas.  6.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

016. Processo: 1.00.000.001171/2016-76 Voto: 954/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESMEMBRAMENTO DE AÇÃO PENAL. CPP, ART. 28
C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CP, ARTS.
304  C/C  297.  LAUDO  PERICIAL.  VISTO  BRASILEIRO  FALSO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Administrativo instaurado a partir do desmembramento
da  Ação  Penal.  O  Investigado  foi  denunciado  por  tráfico  internacional  de  entorpecente,  tipo
previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, uma vez que trazia
consigo substância entorpecente (3.186 g de cocaína), cujo destino era o exterior (Nigéria). Na
ocasião do embarque, o investigado apresentou passaporte emitido pela República da Nigéria,
com  falso  visto  brasileiro,  aposto  na  página  10.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento em relação ao crime de uso de documento público falso (CP, arts. 304
c/c 297) considerando ausente a justa causa. 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, o Laudo de
Perícia (Documentoscopia) coligido aos autos às fls.  113/119, concluiu pela falsidade do visto
brasileiro no passaporte apresentado às autoridades brasileiras. 6. Presentes indícios de autoria e
da materialidade, ainda que existam dúvidas, deve-se dar prosseguimento à persecução penal,
considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça  STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina
Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta
Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
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prosseguir na persecução penal.

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

017. Processo: 1.23.000.002615/2015-13 Voto: 1065/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO CP).
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de fato  instaurada para apurar  a
prática do crime tipificado no art. 171 §3º do Código Penal, diante da constatação do recebimento
indevido  de  benefício  previdenciário,  após  a  morte  do  titular.  2.  Promoção  de  arquivamento
fundada no princípio  da insignificância.  3.  Nos termos da Orientação nº  04,  a  2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão admite dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal
própria ou de inquérito policial e determinar, se assim entender, o arquivamento das peças de
informação que serão encaminhadas em cumprimento ao item 9. 1. 2 do Acórdão 2.812/2009
TCU Plenário em duas situações, assim consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a
fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último
saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de
até três benefícios previdenciários. 4. A 2ª Câmara também tem admitido o arquivamento nos
casos em que as diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a autoria do crime,
bem como não há diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, especialmente
se verificado longo tempo decorrido após o último saque fraudulento. 5. Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal, ou, se entender cabível, promover o arquivamento com fundamento diverso.

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

018. Processo: 1.23.008.000001/2016-08 Voto: 1168/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. CRIME AMBIENTAL DE DANO DIRETO À
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (LEI n.º 9.605/98, ART. 40). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC
N.  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato
instaurada  para  apuração  da  prática  do  crime  de  dano  direto  à  unidade  de  conservação,
consistente na destruição de 4,89 hectares de floresta nativa no interior da Reserva Biológica das
Nascentes da Serra do Cachimbo, no município de Altamira/PA. 2. Promoção de arquivamento
fundada na inexpressividade da lesão jurídica. 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 1372370/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, DJe 04/09/2013). 4. No caso em exame, as diligências realizadas evidenciam os danos à
Reserva  Biológica.  5.  Não homologação do arquivamento e designação de outro  membro do
Ministério Público Federal para para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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019. Processo: 1.33.000.001714/2015-23 Voto: 1393/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

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.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para  dar
prosseguimento à persecução pela eventual prática do crime de apropriação indébita.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

020. Processo: DPF/AGA/TO-00081/2011-INQ Voto: 1332/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime contra o consumidor (Lei 8.137/90, art. 7º, II, IX) praticado por sociedade
limitada, consistente na fabricação de produtos laticínios em desacordo com os padrões oficiais
de identidade e qualidade.  Promoção de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32  2ª  CCR).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual caracterização de crime contra as relações
de  consumo,  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Precedentes  STJ,  Terceira  Seção:  CC
132.587/MA,  DJe  04/12/2014;  CC  107.342/GO,  DJe  21/08/2014.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

021. Processo: DPF/SAL/PE-00255/2013-INQ Voto: 1220/2016 Origem: SJUR/PRM-PE - SETOR 
JURIDICO DA PRM/SERRA 
TALHADA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  contra  economia  popular  (Lei  nº  1.521/51).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Possível incompatibilidade na evolução patrimonial de
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ex-Prefeito  de  Triunfo/PE,  supostamente  decorrente  de  agiotagem.  Competência  da  Justiça
Estadual, nos termo da Súmula nº 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
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

022. Processo: SRPF-AP-00369/2015-INQ Voto: 1175/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de transporte irregular de munição (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). Delito
perpetrado na dependência do Aeroporto Internacional de Macapá, durante a fiscalização anterior
ao embarque com destino a Belém/PA. A apreensão de arma detectada, no interior de mala, por
equipamento de raios x de aeroporto, quando do procedimento de embarque do passageiro que a
possuía,  guardava  e  transportava,  não  ofende  interesse  da  União  (STJ,  CC  n.  37.877/SP).
Conforme estabelece o art. 109, IX, compete à União processar e julgar crimes cometidos a bordo
de aeronaves. No caso, o crime foi consumado antes mesmo do procedimento de embarque.
Ausência de elementos capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Precedente da 2ª
CCR  (IPL  nº  00452/2014,  Voto  n°  8919/2014,  julgado  na  Sessão  nº  613,  em  15/12/2014,
unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

023. Processo: 1.12.000.001412/2015-85 Voto: 1121/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de posse irregular de munição de uso permitido e de porte ilegal
de munição de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003). O noticiado, ao ser preso em
flagrante pelo crime de contrabando de cigarros sem oferecer qualquer resistência aos policiais,
portava 5 (cinco) munições antigas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
Câmara). Ausência de conexão entre as infrações penais. Não incidência da Súmula 122 do STJ.
Ausência de elementos capazes de atrair a competência da Justiça Federal. (CC 140.649/MG,
Rel. Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, julgado em 28/10/2015, DJe 09/11/2015). Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

024. Processo: 1.14.003.000333/2015-52 Voto: 1036/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de latrocínio (CP, art. 157, §3º) cometido entre particulares. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedente:  IDC  200901212626,  Laurita  Vaz,  STJ   Terceira  Seção,  DJE  22/11/2010.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

025. Processo: 1.14.004.000276/2015-00 Voto: 1066/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147) cometido por Prefeito Municipal. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ocorrência registrada na cidade do Rio de
Janeiro,  narrando  supostas  ameaças  praticadas  pelo  atual  Prefeito  de  Tanquinho/BA,  o  que
resultou na instauração de inquérito policial remetido ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em razão do foro por prerrogativa de função do Prefeito Municipal. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente:  IDC  200901212626,  Laurita  Vaz,  STJ   Terceira  Seção,  DJE  22/11/2010.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Estado da Bahia.

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

026. Processo: 1.15.000.000241/2016-46 Voto: 1059/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

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

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

027. Processo: 1.15.002.000536/2015-11 Voto: 1070/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  estelionato  (art.  171  do  CP).  Venda
indevida  de  imóvel  adquirido  pelo  programa  Minha  Casa,  Minha  Vida.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32, da 2ª CCR). Prejuízo suportado unicamente por particular. Precedente do STJ:
não obstante  a empresa pública seja  gestora do Programa habitacional,  a Lei  nº  10188/2011
acima mencionada é clara ao dispor que o patrimônio do fundo, notadamente os bens imóveis,
não se confunde com o patrimônio da empresa. Outrossim, por ora não se evidencia prejuízo à
aludida instituição financeira,  mas, sim, apenas aos particulares envolvidos.  (CC 134009,  Min
Maria Thereza de Assis Moura, 02/02/2015). Ausência de lesão a bens, serviços ou interesses da
União,  suas  autarquias  ou  empresas  públicas  federais.  Carência  de  elementos  informativos
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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028. Processo: 1.20.000.000945/2014-97 Voto: 1371/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência
Financeira do COAF. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98). Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Movimentações financeiras suspeitas, ocorridas no
período de janeiro a abril de 2013, evidenciando recursos incompatíveis com o patrimônio dos
titulares de empresa privada. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

029. Processo: 1.22.000.000383/2016-79 Voto: 1270/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido praticado por
representantes  legais  de  sociedade  limitada  (Lei  nº  10.826/2003,  art.  14),  consistente  na
manutenção sob guarda de 8 (oito) espingardas calibre 12 com registro vencido em 11/07/2014 e
de  3  (três)  armas  calibre  38  com registros  vencidos  desde  25/02/2015.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32  2ª Câmara). 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/PR, DJe 18/03/2015; CC 132.061/PR,
DJe 18/12/2014. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

030. Processo: 1.23.000.000205/2016-19 Voto: 831/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

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

031. Processo: 1.23.002.000051/2016-37 Voto: 1289/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes ambientais (Lei n. 9.605/98, art. 69-A). 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, consistente duplicação de créditos nos sistemas oficiais de controle para regularização
de madeira sem origem legal. 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 o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

032. Processo: 1.23.002.000055/2016-15 Voto: 1375/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possíveis  crimes ambientais  (Lei  n.  9.605/98,  69-A).  Revisão de declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Apresentar  informações  falsas  ao  Sistema  de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA, operacionalizado por órgão
estadual, bem como fraude na movimentação de créditos nos sistemas oficiais de controle, para
regularização de madeira  sem origem legal.  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 o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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033. Processo: 1.23.002.000108/2015-17 Voto: 1383/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) atribuído ao Vereador do município de
Óbidos/PA cometido contra particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR). Inexistência de lesão a bem, serviço ou interesse da União, 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

034. Processo: 1.24.001.000016/2016-91 Voto: 1320/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fraude conhecida como pirâmide financeira,
que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem
que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Incidência do Enunciado n. 498 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o
processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Conduta que não caracteriza
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  situação  que  afasta  a  competência  da  Justiça
Federal.  Precedentes  STJ:  HC  293.052/SP,  Quinta  Turma,  DJe  13/02/2015;  CC 121.146/MA,
Terceira Seção, DJe 25/06/2012. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

035. Processo: 1.25.008.000032/2016-86 Voto: 1195/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima para apurar possível crime de falsificação
ideológica em documento particular (CP, art. 299). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32  2ª CCR). Inclusão de informação falsa em currículo da plataforma Lattes. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

036. Processo: 1.26.000.003498/2015-95 Voto: 1324/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Apropriação indevida de
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cartão de benefício de prestação continuada de pessoa portadora de deficiência pela irmã do
beneficiário. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Prejuízo suportado,
unicamente, por segurado do INSS. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União
ou de suas entidades. Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do
Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

037. Processo: 1.26.000.004065/2015-57 Voto: 1040/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de furto (CP, art. 155) e de roubo (CP, art. 157) mediante invasões e
arrombamentos de residências. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Precedente: CC 201001666670, Marco Aurélio Bellizze, STJ -
Terceira Seção, DJE 06/03/2014. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

038. Processo: 1.28.000.001865/2015-41 Voto: 1369/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155). Servidora do Instituto Federal do Rio Grande do
Norte   IFRN que,  quando estava  saindo de sua residência,  teve  sua  bolsa  furtada  contendo
aparelho para certificação digital (token) de propriedade da referida autarquia Federal. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Os elementos informativos juntados aos autos
sinalizam  que  o  furto  foi  concebido  apenas  para  subtração  de  coisa  móvel  pertencente  ao
particular e não de um bem público federal. O aparelho eletrônico pode ter o seu funcionamento
cancelado à distância sem qualquer prejuízo à referida autarquia federal. Equipamento de valor
aproximado a R$ 100,00, conforme consulta à internet. Aplicação do princípio da insignificância.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

039. Processo: 1.29.004.001309/2015-06 Voto: 832/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta entrega irregular de medicamentos sem licença da autoridade sanitária
competente  (CP,  art.  273,  §  1º-B,  VI),  consistente  no  transporte  de  5  (cinco)  unidades  de
anabolizantes  do  Rio  de  Janeiro/SP  para  Aratiba/RS,  via  correio.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a
justificar a competência da Justiça Federal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 119.594/PR,
Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJe 18/09/2012;

16



Ata – 636ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00137280/2016

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

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

040. Processo: 1.29.005.000089/2015-85 Voto: 1350/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por
médicos  contra  o  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  consistente  na  elaboração  de  orçamento
requerido pelo Juízo de Direito da Comarca de Pelotas/RS para implantação de próteses com
sinais de superfaturamento. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  A
lesão  patrimonial  atingiu  a  Fazenda Pública  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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

041. Processo: 1.30.001.004708/2015-20 Voto: 1084/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação da Associação dos Servidores da Vigilância
Sanitária  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro-ASSERVISA/RJ  noticiando  possível  fraude  contra  o
Sistema Único de Saúde. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Sítio
privado da internet contendo listagem de associados a estabelecimentos de saúde em diversos
Estados,  apresentando  vínculos  falsos.  Inexistência  de  comprovação  de  prejuízo  ou  dano  a
alguma instituição vinculada diretamente 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

042. Processo: 1.30.001.005664/2015-55 Voto: 1221/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de abandono de incapaz (CP, art.  133, §3º, III) cometido contra idoso.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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043. Processo: 1.34.001.000348/2016-29 Voto: 1039/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  tentativa  de  crime  de  estelionato  entre  particulares  (CP,  art.  171),
consistente na indução da vítima, por meio de contato telefônico com utilização do mesmo número
do banco, a digitar senha eletrônica. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Prejuízo potencial restrito ao particular. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

044. Processo: 1.34.001.000624/2016-59 Voto: 1076/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Utilização de diploma de pós-graduação, supostamente
emitido pela Universidade Federal de São Paulo, com a finalidade de obter progressão na carreira
em Autarquia Municipal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

045. Processo: 1.34.025.000073/2015-74 Voto: 1083/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de ameaça (CP, art. 147) e de estelionato (CP, art. 171) cometidos entre
particulares.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente:  IDC  200901212626,  Laurita  Vaz,  STJ   Terceira  Seção,  DJE
22/11/2010. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

046. Processo: DPF-OPE-00016/2015-INQ Voto: 1122/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crimes de desobediência (CP, art. 330) e de resistência (CP,
art.  329)  supostamente  cometidos  por  particular,  que  teria  desobedecido  à  solicitação  do
Delegado  de  Polícia  Federal  e  oferecido  resistência  à  sua  prisão  em  flagrante.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em relação à desobediência, configurada a atipicidade da

18



Ata – 636ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00137280/2016

conduta, visto não ser crime o desatendimento de simples pedido ou solicitação, mas sim à ordem
legal,  a  qual  não  se  configura  na  espécie.  Outrossim,  quanto  à  resistência,  evidente  a  não
configuração do  delito,  ante  a  ausência  de violência  ou ameaça,  elementos  típicos.  Evidente
ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

047. Processo: DPF/RO-0419/2014-INQ Voto: 1236/2016 Origem: GABPR2-LAS - 
LEONARDO SAMPAIO DE 
ALMEIDA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). A investigação realizada não confirmou a
ocorrência  do  delito  noticiado.  Os  próprios  denunciantes,  em  sede  policial,  declararam
desconhecer do suposto crime e não se recordaram de quem prestou declarações que a empresa
recolhia contribuição previdenciária e não repassava ao órgão gestou, conforme consta nas atas
da audiência trabalhista. Ausência de materialidade delitiva.  Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: DPF-UDI-00136/2014-INQ Voto: 1149/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário mediante utilização de documentação falsa e vínculos empregatícios fictícios, no
período  de  06/10/1996  a  31/10/2005.  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão
magnético. 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

049. Processo: DPF-UDI-00394/2015-INQ Voto: 1141/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de moeda falsa (colocar em circulação  CP, art.
289, § 1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Quatro (4) cédulas falsas de R$ 20,00
(vinte reais) entregues no comércio. Posterior identificação da falsidade. Ausência de elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Necessidade  de  comunicação  do  fato  e  remessa  da  cédula  falsa  para  o
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base
de dados sobre moeda falsa. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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050. Processo: JFA/TO-0004142-55.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 1343/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar crime de moeda falsa (colocar em circulação  CP, art.
289, § 1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cédula falsa de R$ 50,00 (cinquenta
reais) supostamente recebida em caixa eletrônico. Posterior identificação da falsidade. Ausência
de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para
o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém
base de dados sobre moeda falsa. Homologação do arquivamento.

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

051. Processo: JF/PI-0007344-36.2016.4.01.4000-
INQ

Voto: 1135/2016 Origem: GABPR3-TF - 
TRANVANVAN DA SILVA FEITOSA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de benefício de aposentadoria por
invalidez  em  concomitância  com  o  exercício  de  atividade  laboral.  O  segurado  é  idoso  e
cadeirante, tendo informado que a atividade exercida como porteiro era para complementar sua
renda familiar. O retorno do investigado ao exercício de atividade remunerada concomitantemente
com a  percepção  do  referido  benefício  previdenciário  revela  sobretudo  o  possível  estado  de
miserabilidade do investigado que, apesar de doente, resolveu trabalhar em prejuízo à própria
saúde, para obter indispensável complementação de renda. Evidente ausência de dolo específico
de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Homologação do arquivamento.

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

052. Processo: SRPF-AP-INQ-00234/2011 Voto: 1025/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de falsidade ideológica por servidor público do ex-território do
Amapá (CP, art. 299), consistente na declaração falsa da profissão de agricultor perante o INCRA
para fins de regularização fundiária em 1991, e de invasão de terras da União entre os anos de
1993 a 1996 (Lei nº 4.947/66, art. 20). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Agentes
investigados já completaram 70 anos de idade. Penas máximas dos crimes cominadas em 3 (três)
de detenção e 5 (cinco) anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III, IV c/c art. 115). Homologação do arquivamento.

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

053. Processo: 1.11.000.000129/2016-54 Voto: 1062/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta prática de sonegação de tributos (Lei  8.137/90,  art.  1º).  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art.  62,  IV).  Diligências junto à Receita Federal.  Ausência de crédito
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tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

054. Processo: 1.13.002.000320/2015-21 Voto: 1357/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime ambiental descrito no art.  34, parágrafo
único, III, da Lei nº 9.605/98. Apreensão de 24 (vinte e quatro) quilos de carne salgada de Pirarucu
(Arapaima gigas) em uma caixa de papelão guardada em um dos porões de embarcação privada
que navegava pelo  Rio Purus,  no Município  de Tapauá/AM. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). O dono da embarcação foi autuado administrativamente. Embarcação do tipo
Recreio regional, que invariavelmente transporta encomendas com diversos conteúdos. Não se
verifica dolo na conduta do responsável pela embarcação. Ausência nos autos qualquer elemento
informativo  acerca  da  autoria  delitiva.  Eventuais  infratores  não  localizados.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: 1.14.000.002283/2015-78 Voto: 1374/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de sonegação fiscal
por parte de assessor do Prefeito de Bom Jesus da Lapa/BA (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV). Ainda não há procedimento fiscal instaurado para
apurar os fatos narrados no Relatório de Inteligência Financeira - RIF. Crime de natureza material,
cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante  do STF.  Falta  de justa  causa para prosseguimento da persecução.
Indícios de delitos envolvendo a Administração Pública já estão sendo apurados na Notícia de
Fato nº 1.14.000.002373/2015-69. Homologação do arquivamento.

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

056. Processo: 1.14.004.000353/2015-13 Voto: 1081/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saque indevido de parcelas de benefício previdenciário,
referentes às competências de 05/2006 a 08/2006, após o óbito da segurada em 10/04/2006.
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.
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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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

057. Processo: 1.15.000.000195/2016-85 Voto: 1284/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato, na modalidade tentada (CP, art. 171, § 3º, c/c art.
14, II), contra agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Gerente  recebeu  telefonema,  sem identificação,  ordenando-o  que
programasse o cofre e abrisse a porta da agência, além de colocar dinheiro dentro de uma sacola,
levá-la à janela e efetuar um depósito em conta poupança, sob a ameaça de disparar dois tiros.
Diligências  investigativas  não  permitiram  a  identificação  do  agente.  Ausência  de  elementos
suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

058. Processo: 1.15.000.001322/2015-82 Voto: 1384/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Preparatório  instaurado para apurar suposto crime de estelionato (CP, art.  171)
mediante o recebimento de e-mail enviado pelo Ministério Público Federal  contendo intimação
para procedimento investigatório. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). É cediço
que  o  MPF  não  envia  mensagem  eletrônica  para  intimar,  notificar  ou  comunicar  qualquer
procedimento investigatório. Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva. Ausência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

059. Processo: 1.15.000.002217/2015-61 Voto: 1125/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato instaurada com base em possível irregularidade em registro de nascimento, o qual
foi utilizado com objetivo de promover habilitação à pensão por morte junto à Marinha do Brasil.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A Marinha informou não ter ocorrido danos aos
cofres públicos,  pois a noticiada não foi  habilitada à pensão por morte, tampouco a requereu
administrativamente. Não houve obtenção de vantagem ilícita em prejuízo à Marinha do Brasil.
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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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060. Processo: 1.16.000.001877/2015-97 Voto: 1394/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado (CP, art. 157,
§ 2º, II), consistente na subtração de um veículo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
por dois infantes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos narrados que já são
objeto de Procedimento de Apuração de Ato Infracional instaurado no âmbito da Delegacia da
Criança e do Adolescente. Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: 1.18.000.001144/2015-88 Voto: 1033/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de exercício ilegal de medicina (CP, art. 282),
consistente na atuação de um grupo de médicos cubanos em Goiás sem diploma. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  não  identificaram  elementos
informativos de autoria e de materialidade delitiva. Os atestados médicos expedidos de forma
sequencial  não  configuram  qualquer  irregularidade.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

062. Processo: 1.18.001.000390/2015-11 Voto: 1028/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  tipificado  no  art.  29,  §1º,  III,  da  Lei  nº  9.605/98,
consistente no transporte e manutenção em cativeiro de 3 (três) curiós, sem autorização do órgão
ambiental  competente.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Auto  de Infração
lavrado  em  14/10/2004.  Pena  máxima  cominada  de  1  (um)  ano  de  detenção.  Extinção  da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).
Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: 1.18.001.000404/2015-98 Voto: 1038/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alteração da data de nascimento em documentos públicos
para obtenção de benefício previdenciário. Diligências. Morte do investigado. Certidão de óbito
juntada aos autos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I). Homologação do arquivamento.

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

064. Processo: 1.19.005.000101/2015-06 Voto: 1058/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis
crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Não  constatadas  evidências  que  configurem  condições  degradantes  de  trabalho,  tampouco
irregularidades trabalhistas. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel concluiu, em seu relatório,
que não foram constatadas condições degradantes de trabalho e nem condições degradantes de
vivência na fazenda. Ausência de indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos
forçados  ou  a  jornada  exaustiva,  nem  que  laborassem  em  condições  degradantes  ou  que
tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o empregador. Inexistência de fraude
ou violência. Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

065. Processo: 1.22.003.001086/2015-30 Voto: 1406/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Ação Ordinária ajuizada por idoso (80 anos de idade) contra o INSS visando a
concessão de benefício previdenciário. Assinaturas constantes da procuração e da declaração de
pobreza  que não convergiam com a assinatura  do autor,  mas com a  letra  de sua filha,  que
escreveu  por  extenso  o  nome  de  seu  pai  nos  documentos  necessários  ao  ajuizamento,
nitidamente, sem a intenção de simular a assinatura do autor (seu pai), completamente diferente.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Suposta falsidade documental (CP, art. 299
c/c  304).  Crime meio para o  suposto crime de estelionato.  Ausência  de potencialidade lesiva
remanescente. Aplicação da Súmula 17 do STJ. 2) Suposta tentativa de estelionato (CP, art. 171,
§ 3º c/c art. 14, II). Estelionato judiciário. Ausência de previsão no ordenamento jurídico pátrio.
Precedentes do STJ: RHC 50.737/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
09/03/2015; RHC 31.344/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 26/03/2012. Informação
de que o autor não consegue escrever o seu próprio nome e que, com muita dificuldade escreveu
poucas letras e fez alguns rabiscos. Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita em
prejuízo do INSS. Ação previdenciária extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no art.
267, IV, do CPC. Análise dos autos que não aponta qualquer indício de crime. Homologação do
arquivamento.

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

066. Processo: 1.22.003.001225/2015-25 Voto: 1064/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90) por parte das empresas
privadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma resumida,
vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. Ausência
de materialidade delitiva que justifique o prosseguimento das investigações. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.
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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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

067. Processo: 1.23.000.001967/2015-43 Voto: 1074/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de trabalho escravo em área quilombola (art. 149 do CP) ou de
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas  restaram  frustradas  diante  das  informações
insuficientes do noticiante, o qual não contribuiu para as investigações, na medida em que não
ofereceu  esclarecimentos  adicionais.  Ausência  de  elementos  informativos  de  autoria,  de
materialidade  e  das  circunstâncias  da  infração  penal.  Ausência  de  justa  causa  formal.
Homologação do arquivamento.

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

068. Processo: 1.23.003.000443/2015-13 Voto: 835/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  ocorrência  de  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notificação expedida pelo IBAMA. Descumprimento de
embargo  de atividade  em fazenda que  determinava  a  retirada  de  gado do  local.  Mero  ilícito
administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 79). Para a configuração do crime de desobediência não
basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que
a  ordem atenda  os  seguintes  requisitos:  1)  não  fazer  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,
processual  civil  ou  administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da  ordem que  o  eventual  não
cumprimento caracteriza crime. Precedentes: STF  HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda
Turma,  DJ  08/09/2006,  p.  62;  STJ   HC  115.504/SP,  Rel.  Min.  Jane  Silva  (Desembargadora
convocada  do  TJ/MG),  Sexta  Turma,  DJe  09/02/2009;  Apn  506/PA,  Rel.  Min.  Teori  Albino
Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008; RHC 14.341/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJ 29/11/2004, p. 349. Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa no valor de R$
10.000,00. Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio
ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa 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.

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

069. Processo: 1.23.003.000606/2015-50 Voto: 840/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  ocorrência  de  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Notificação
expedida  pelo  IBAMA.  Descumprimento  de  embargo  de  atividade  agropecuária.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de desobediência não basta
apenas o descumprimento de ordem legal  de funcionário  público,  sendo indispensável  que a
ordem  atenda  os  seguintes  requisitos:  1)  não  fazer  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,
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processual  civil  ou  administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da  ordem que  o  eventual  não
cumprimento caracteriza crime. Precedentes: STF  HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda
Turma,  DJ  08/09/2006,  p.  62;  STJ   HC  115.504/SP,  Rel.  Min.  Jane  Silva  (Desembargadora
convocada  do  TJ/MG),  Sexta  Turma,  DJe  09/02/2009;  Apn  506/PA,  Rel.  Min.  Teori  Albino
Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008; RHC 14.341/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJ 29/11/2004, p. 349. Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa no valor de R$
410.000,00. Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio
ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa prevista no Decreto nº
6.514/08, art. 79: Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

070. Processo: 1.23.003.000767/2015-43 Voto: 1041/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possíveis
crimes de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Não  constatada  evidência  que  configurem  condições  degradantes  de  trabalho,  tampouco
irregularidades trabalhistas. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel concluiu, em seu relatório,
que a denúncia é, no tempo que foi atendida, IMPROCEDENTE no que tange às práticas que
caracterizam o trabalho em condições degradantes. Ausência de indícios de que os trabalhadores
fossem  submetidos  a  trabalhos  forçados  ou  a  jornada  exaustiva,  nem  que  laborassem  em
condições degradantes ou que tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o
empregador. Inexistência de fraude ou violência. Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do
arquivamento.

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

071. Processo: 1.23.007.000025/2016-69 Voto: 1287/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Transporte 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 16/04/1998. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Extinção da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).
Homologação do arquivamento.

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

072. Processo: 1.24.000.001352/2015-80 Voto: 1090/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de representação noticiando a possível prática de crime contra
ordem tributária (Lei n 8.137/90) referente à não apresentação de nota fiscal de computadores.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências os fatos narrados não
foram comprovados. A representação apresentada evidencia inconformismo do representante com
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sua condenação em indenizar os danos causados ao computadores da representada, decorrentes
de um vazamento da caixa d'água de um imóvel alugado a ela. Ausência de materialidade delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

073. Processo: 1.24.000.001749/2015-71 Voto: 1030/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível crime de atentado contra a liberdade de trabalho
(CP,  art.  197),  consubstanciado  na  coação  de  funcionários  da  concessionária  a  promover  a
instalação irregular de fio na rede elétrica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Realizadas as 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).  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

074. Processo: 1.25.007.000244/2015-92 Voto: 1354/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  ambiental.  Pesca  subaquática  sem  autorização  do  órgão
competente (Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não constatado
que o local e o período da pesca eram proibidos, ou que o autuado utilizava petrechos, métodos
ou técnicas proibidos. O simples fato de exercer a pesca sem autorização não configura ilícito
penal. Mera infração administrativa, prevista no art. 21 do Decreto nº 3.179/99. Auto de Infração
lavrado, com aplicação de multa no valor de R$ 500,00. Atipicidade da conduta. Homologação do
arquivamento.

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

075. Processo: 1.25.008.000384/2015-51 Voto: 1032/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art.  330). Representantes de empresas
privadas que teriam descumprido ordem judicial para a entrega de documentos relacionados ao
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem
legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes: STF  HC
88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62; STJ  HC 115.504/SP, Rel.
Min.  Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG),  Sexta  Turma,  DJe 09/02/2009;  Apn
506/PA,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavascki,  Corte  Especial,  DJe  28/08/2008.  Requisitos  não
atendidos no caso. Evidente ausência de dolo dos investigados. Efetivo cumprimento da ordem.
Atipicidade da conduta. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

076. Processo: 1.26.004.000074/2015-39 Voto: 1151/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  possível  tentativa  de  estelionato
previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º,  c/c  art.  14,  II),  consistente  no  pedido  indevido  de  salário-
maternidade  mediante  apresentação  de  declaração  falsa  de  atividade  rural  expedida  pelo
sindicato de trabalhadores rurais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências
realizadas não revelaram indícios de fraude, pois a beneficiária não foi localizada por residir em
lugar ermo. O INSS não prosseguiu nas investigações do processo administrativo de concessão
do benefício diante da inexpressividade da quantia a ser lograda pela investigada em contraste
com  o  custo  elevado  da  Administração  Pública.  O  INSS  não  reconheceu  a  falsidade  do
documento  apresentado  pela  investigada,  mas  apenas  entendeu  não  estarem  reunidos  os
requisitos legais. O mero indeferimento de benefício previdenciário não constitui indício de fraude.
Ausência de justa causa formal. Homologação do arquivamento.

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

077. Processo: 1.28.000.000073/2016-31 Voto: 1355/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta tentativa de roubo (CP, art. 157 c/c art. 14, II) praticada contra a Caixa
Econômica  Federal/CEF.  A  Polícia  Civil  realizou  prisões  em  flagrante  noticiados  que,
supostamente,  estariam  se  preparando  para  a  realização  de  um  assalto  à  agência  da  CEF
localizada em Senador Elói de Souza/RN. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). As
prisões  em  flagrante  ocorreram  na  fase  preparatória  da  ação  delituosa,  não  tendo  sido
executados, ainda, nenhum dos atos referentes ao assalto. Portanto, não houve sequer crime
tentado contra a CEF. Atipicidade da conduta. Inexistência de justa causa formal. Homologação do
arquivamento.

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

078. Processo: 1.28.000.000181/2016-11 Voto: 1365/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime de desobediência (CP, art. 330) ou ambiental (Lei nº
9.605/98,  arts.  60 ou 68).  Ausência  de apresentação dos petrechos utilizados para pesca de
lagosta até o dia 31/05/2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta descrita
no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei nº
9.605/98. Infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/98, art. 66). Aplicação de multa do
valor de R$ 12.204,00. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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079. Processo: 1.29.000.000344/2016-11 Voto: 1057/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Saques  de  benefício  previdenciário  realizados  após  o  óbito  do  titular.  Os  saques
ocorreram entre  maio  e  novembro  de  2006.  Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria
delitiva. Ausência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento
que não gera coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de
novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

080. Processo: 1.29.000.002902/2015-00 Voto: 412/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades, juridicamente irrelevantes,
nos depoimentos prestados pela testemunha do autor a respeito de quais tarefas eram exercidas
pelo reclamante. Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência
de potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg
no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no
REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Homologação  do
arquivamento.

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

081. Processo: 1.29.003.000727/2015-88 Voto: 1267/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Saque indevido de parcelas de benefício
previdenciário, referentes às competências de 12/2003 a 03/2006, após o óbito do segurado em
22/12/2003. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

082. Processo: 1.29.003.000757/2015-94 Voto: 1269/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
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Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Saque indevido de parcelas de benefício
previdenciário, referentes às competências de 09/2005 a 12/2005, após o óbito do segurado em
25/092005. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

083. Processo: 1.29.014.000004/2016-31 Voto: 1078/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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)  entregue no
comércio.  Posterior  identificação  da  falsidade.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria
delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio
Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda
falsa. Homologação do arquivamento.

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

084. Processo: 1.29.014.000285/2015-41 Voto: 1077/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências junto à Receita Federal.
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do
STJ: AgRg no RHC 17.513/GO, Rel.  Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23/04/2013; RHC
24.876/SC,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Quinta  Turma,  julgado  em  14/02/2012,  DJe
19/03/2012. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

085. Processo: 1.30.001.001966/2015-54 Voto: 1319/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime de tráfico interno de pessoas
(Decreto nº 5.017/2004).  Interrogada em audiência afirmou que trabalhou das 22 horas às 06
horas, no mês de dezembro de 2012, sendo sua remuneração fixada em R$ 9,90 por hora, não
tendo recebido sequer vale-transporte. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV).
Contratação temporária de mão de obra para atender acréscimo extraordinário de trabalho, sem
que se aponte qualquer ilícito penal. Consta dos autos cópia do Contrato de Trabalho Temporário,
recibos  de  pagamento  de  vale-refeição,  vale-transporte  e  das  verbas  rescisórias,  bem como
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cartão  de  ponto  noticiando  que  a  reclamante  trabalhou  apenas  um  dia  e  pediu  demissão.
Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva aptos a justificar o prosseguimento das
investigações.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as  investigações  serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

086. Processo: 1.30.001.003703/2015-80 Voto: 1229/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  supostamente  cometido  pelo
Superintendente de Pessoal da UFRJ, que teria descumprido ordem judicial proferida pelo juízo
da 18ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O
funcionário público pode ser responsabilizado pelo crime de desobediência, desde que a ordem
não seja dada por seu superior hierárquico, caso em que apenas seria aplicável uma sanção de
natureza  administrativa,  e  que  tenha  sido  dirigida  diretamente  à  autoridade  do  ente  público
responsável por seu atendimento. Precedente do STJ: REsp 1173226/RO, Rel. Ministro Gilson
Dipp, Quinta Turma, DJe 04/04/2011. Os descumprimentos ocorreram em razão da determinação
judicial ter sido encaminhada para local diverso do que deveria. Cumprimento posterior. Evidente
ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: 1.30.001.004202/2015-11 Voto: 1235/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  benefício
previdenciário  mediante  utilização  de  documentação  falsa,  no  período  de  15/10/2008  a
01/02/2014. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

088. Processo: 1.30.001.004753/2015-84 Voto: 1233/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de desobediência (CP, art. 330) supostamente cometido por servidor do
Ministério da Educação, que teria descumprido ordem judicial do 5º Juizado Especial Federal do
Rio de Janeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O funcionário público pode ser
responsabilizado pelo crime de desobediência, desde que a ordem não seja dada por seu superior
hierárquico, caso em que apenas seria aplicável uma sanção de natureza administrativa, e que
tenha sido dirigida diretamente à autoridade do ente público responsável por seu atendimento.
Precedente do STJ: REsp 1173226/RO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 04/04/2011.
O  funcionário  cumpriu,  ainda  que  tardiamente,  o  comando  emitido  pela  autoridade  judiciária.
Evidente ausência de dolo. Atipicidade da conduta. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

089. Processo: 1.30.001.005638/2015-27 Voto: 1226/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de discriminação ou preconceito em face da
religião islâmica (Lei nº 7.716/89, art. 20) por meio de texto publicado no Facebook. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Não houve generalização ofensiva à religião islâmica.
Conduta  não  considerada  crime,  albergada  pela  garantia  constitucional  da  liberdade  de
expressão.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

090. Processo: 1.30.015.000071/2015-43 Voto: 998/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Descarte irregular de águas de produção por diversas unidades de exploração e produção de
petróleo.  Ausência  de elementos  informativos  de atividade  potencial  ou  efetivamente lesiva  à
saúde humana e aos animais ou de destruição significativa da flora.  Lei  nº  9.605/98,  art.  60.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado no ano de 2011. Pena
máxima cominada ao delito de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva
estatal. CP, art. 109, inc. VI. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

091. Processo: 1.30.015.000073/2015-32 Voto: 1015/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Descarte irregular de águas de produção por diversas unidades de exploração e produção de
petróleo.  Ausência  de elementos  informativos  de atividade  potencial  ou  efetivamente lesiva  à
saúde humana e aos animais ou de destruição significativa da flora.  Lei  nº  9.605/98,  art.  60.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em maio de 2010. Pena
máxima cominada ao delito de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva
estatal. CP, art. 109, inc. VI. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

092. Processo: 1.30.015.000075/2015-21 Voto: 1013/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
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Descarte irregular de águas de produção por diversas unidades de exploração e produção de
petróleo.  Ausência  de elementos  informativos  de atividade  potencial  ou  efetivamente lesiva  à
saúde humana e aos animais ou de destruição significativa da flora.  Lei  nº  9.605/98,  art.  60.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado no primeiro semestre de
2011. Pena máxima cominada ao delito de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão
punitiva estatal. CP, art. 109, inc. VI. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

093. Processo: 1.30.015.000079/2015-18 Voto: 1014/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Descarte irregular de águas de produção por diversas unidades de exploração e produção de
petróleo.  Ausência  de elementos  informativos  de atividade  potencial  ou  efetivamente lesiva  à
saúde humana e aos animais ou de destruição significativa da flora.  Lei  nº  9.605/98,  art.  60.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado no primeiro semestre do
ano de 2010. Pena máxima cominada ao delito de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da
pretensão  punitiva  estatal.  CP,  art.  109,  inc.  VI.  Extinção  da  punibilidade.  Homologação  do
arquivamento.

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

094. Processo: 1.30.015.000084/2015-12 Voto: 997/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Descarte irregular de águas de produção por diversas unidades de exploração e produção de
petróleo.  Ausência  de elementos  informativos  de atividade  potencial  ou  efetivamente lesiva  à
saúde humana e aos animais ou de destruição significativa da flora.  Lei  nº  9.605/98,  art.  60.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado no segundo semestre de
2011. Pena máxima cominada ao delito de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão
punitiva estatal. CP, art. 109, inc. VI. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

095. Processo: 1.30.015.000085/2015-67 Voto: 996/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Descarte irregular de águas de produção por diversas unidades de exploração e produção de
petróleo.  Ausência  de elementos  informativos  de atividade  potencial  ou  efetivamente lesiva  à
saúde humana e aos animais ou de destruição significativa da flora.  Lei  nº  9.605/98,  art.  60.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado nos meses de março e
junho de 2010. Pena máxima cominada ao delito de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da
pretensão  punitiva  estatal.  CP,  art.  109,  inc.  VI.  Extinção  da  punibilidade.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

096. Processo: 1.33.000.002675/2015-81 Voto: 1205/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de furto (CP, art. 155). Subtração de um
notebook  de  propriedade  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  -  UFSC.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há registros de imagens nem testemunhas do delito.
Ausência  de  elementos  suficientes  da autoria  delitiva.  Inexistência  de diligências  capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

097. Processo: 1.33.000.002707/2014-68 Voto: 1272/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A), consistente no débito de representante de sociedade empresária estimado no
valor  de  R$  2.400,14.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consoante
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância
aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20
da Lei nº 10.522/02. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou como dívida ativa da União
também  os  débitos  decorrentes  das  contribuições  previdenciárias,  dando-lhes  tratamento
semelhante ao que é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal,
entre  os  crimes  de  descaminho,  de  apropriação  indébita  ou  sonegação  de  contribuição
previdenciária, razão pela qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes
últimos  delitos,  quando  o  valor  do  débito  não  for  superior  a  R$  10.000,00  (dez  mil  reais).
Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no REsp 1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe
27/05/2014;  AgRg no REsp 1389169/MG,  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe
04/11/2013. Homologação do arquivamento.

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

098. Processo: 1.34.010.001017/2015-16 Voto: 1389/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis irregularidades na retirada de informações do Portal de Transparência
do município de Orlândia/SP sobre a utilização de verbas públicas. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Mero obstáculo ao acesso de um site não constitui infração penal. Ausência
de materialidade delitiva. Fatos narrados que são objeto de Inquérito Civil. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

099. Processo: 1.35.000.001467/2015-91 Voto: 1034/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  supostamente
cometido por Secretário Municipal de Obras e Saneamento, que teria descumprido ordem legal do
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
O funcionário público pode ser responsabilizado pelo crime de desobediência, desde que a ordem
não seja dada por seu superior hierárquico, caso em que apenas seria aplicável uma sanção de
natureza  administrativa,  e  que  tenha  sido  dirigida  diretamente  à  autoridade  do  ente  público
responsável por seu atendimento. Precedente do STJ: REsp 1173226/RO, Rel. Ministro Gilson
Dipp, Quinta Turma, DJe 04/04/2011. O funcionário cumpriu, ainda que tardiamente, o comando
emitido  pela  autoridade  judiciária.  Evidente  ausência  de  dolo.  Atipicidade  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

100. Processo: 1.36.000.000819/2015-53 Voto: 1067/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTOS CRIMES CONTRA A HONRA DE
JUÍZA DO TRABALHO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO. LC 75/93, ART. 62, IV. ATIPICIDADE DA
CONDUTA NARRADA.  HOMOLOGAÇÃO.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado
para apurar a prática de crimes contra a honra, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 c/c artigo
141, II, todos do Código Penal, em detrimento de Juíza do Trabalho, com base em publicação
jornalística. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com base nas
teses de evidente ausência de dolo, de autoria e de exercício regular de direito. 3. Recurso da
interessada sem alegação de fatos novos ou refutação dos fundamentos para a promoção do
arquivamento. Aplicação do art. 62, IV da LC n. 75/93. 4. O representante do Conselho Seccional
da OAB/TO, ao realizar eventos institucionais sobre as dificuldades enfrentadas pelos advogados
na Justiça do Trabalho e oficiar a Corregedoria do TRT da 10ª Região sobre supostas infrações
disciplinares praticadas pela magistrada, longe de praticar calúnia, difamação ou injúria, agiu nos
estritos limites das suas atribuições constitucionais para garantia do cumprimento do Estatuto da
Ordem dos Advogados.  5.  Ademais,  o  emprego vulgar  de expressões atécnicas pela  matéria
jornalística não descreve nenhum crime imputado pelo investigado à Juíza, mas, quando muito,
sugere  mero  desentendimento  entre  advogados  e  a  representante.  6.  O  mero  encontro  de
representantes do Conselho Seccional da OAB/TO com a ouvidoria do TRT da 10ª Região para a
superação  de  dificuldades  administrativas  não  viola  a  honra  objetiva  ou  subjetiva  da
representante, ao passo que a referência vaga e imprecisa ao termo maus-tratos traduz mera
infração  administrativa,  não  abrangendo  a  imputação  de  crimes.  7.  Homologação  do
arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

101. Processo: 1.13.000.000274/2015-80 Voto: 838/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime do artigo 50 da Lei nº 9.605/98, consistente
na  destruição  de  0,75  ha  de  vegetação  nativa  no  município  de  Apuí/AM.  Recebimento  do
arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Aplicação do Enunciado
n° 43 da 2a CCR: A persecução penal dos crimes contra a flora, previstos na Lei nº 9.605/98, é da
atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área pertencente ou
protegida pela União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

102. Processo: JFA/TO-0004115-72.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 1419/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos no art. 46 da Lei nº 9.605/98 e no art. 299
do CP.  Empresa  que  teria  deixado  de atualizar  as  informações constantes  no Sistema DOF,
referente a destinação da matéria-prima florestal consumida. O saldo de madeira que havia no
pátio da empresa era menor do que o registrado no referido sistema. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Funcionário do IBAMA, que participou da fiscalização, entendeu que não
houve intenção de fraude por parte dos representantes da empresa investigada, tendo em vista
que o crime ora em análise ocorre em sentido contrário, quando existe mais madeira no pátio do
que o registrado no SISDOF. Documentação juntada aos autos demonstra que a empresa tinha
autorização para aquisição do material. Ausência de indícios de dolo na prática delitiva. Falta de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

103. Processo: JF/CE-0010832-41.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1143/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 07/2004 a 12/2004. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências  realizadas  pela  Polícia  Federal  para  localizar  as  pessoas  que  conviviam  com  o
segurado. Oitiva de sua filha, que não soube informar quem poderia ser o responsável pelos
saques irregulares. Inexistência de elementos de prova 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 11 (onze) 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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104. Processo: PRM-JND-3422.2015.000099-9-INQ Voto: 1436/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

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

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

105. Processo: 1.20.000.001526/2015-53 Voto: 1145/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE IMPLANTAÇÃO
DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  CP,  ART.  330.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  QUE  SE
RESOLVE SEGUNDO O LUGAR DA INFRAÇÃO. CPP, ART 70. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de desobediência, previsto
no art. 330 do CP, por parte de servidor do INSS, em razão do suposto descumprimento de ordem
judicial de implantação de benefício previdenciário. 2. A Procuradora da República oficiante na
PR/MT declinou de suas atribuições em favor da PRM de Rondonópolis/MT, aduzindo que os fatos
se  deram  no  município  de  Itiquira/MT.  3.  O  Procurador  da  República  atuante  na  PRM  de
Rondonópolis/MT  suscitou  o  presente  conflito  de  atribuições  e  remeteu  os  autos  a  esta  2ª
Câmara,  asseverando  que  o  cumprimento  da  implantação  de  benefícios  previdenciários  é
realizado  pela  APS/ADJ/CBA  Agência  da  Previdência  Social  de  Atendimento  de  Demandas
Judiciais em Cuiabá/MT. 4. Dispõe o art. 70 do CPP que a competência, em regra, é determinada
segundo o lugar da infração. No crime de desobediência, a infração se consuma onde a ordem
deveria ser cumprida. 5. No caso, a partir do exame dos autos do Procedimento Preparatório nº
1.20.005.000142/2015-73, no qual o Ministério Público Federal investiga o descumprimento de
ordem judicial por parte do INSS, constatou-se que o setor competente para a implantação de
benefício decorrente de decisão judicial é a Agência da Previdência Social de Atendimento de
Demandas Judiciais em Cuiabá. 6. Desse modo, o cumprimento da implantação de benefícios
previdenciários é realizado pela APS/ADJ/CBA, localizada na cidade de Cuiabá, local onde se
consumou  o  crime  de  desobediência.  7.  No  mesmo  sentido,  precedentes  da  2ª  CCR:
Procedimento nº 1.14.004.000280/2014-89, julgado na Sessão nº 621, de 27/05/2015, unânime;
Procedimento nº 1.14.000.002563/2014-03, julgado na Sessão nº 622, de 22/06/2015, unânime. 8.
Atribuição da Procuradora da República oficiante na PR/MT, ora suscitada, para prosseguir na
persecução criminal.

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

106. Processo: 1.23.003.000015/2016-63 Voto: 1433/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INFORMAÇÕES FALSAS LANÇADAS NO SISTEMA DOF E NO SISFLORA.
LEI Nº 9.605/98, ART. 69-A. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA
2ª  CCR).  DADOS  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.
Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime descrito no art. 69-A da Lei nº 9.605/98,
consistente na inserção de informações falsas em sistemas oficiais de controle de produtos e
subprodutos  florestais  (DOF/IBAMA e  SISFLORA/SEMAS/PA),  conforme  Auto  de  Infração  nº
9099022, lavrado em 11/11/2015 pelo IBAMA. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o
declínio de suas atribuições por entender que a possível fraude foi cometida em detrimento da
Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMA), órgão responsável pela gerência do
SISFLORA.  3.  No  caso  ora  analisado,  consta  a  notícia  de  que  a  empresa  autuada  prestou
informações falsas no Sistema DOF, emitindo guias florestais fraudulentas,  com o objetivo de
transferir  créditos  de  produtos  florestais  virtuais  destinados  à  outra  empresa,  localizada  em
Ibicoara/BA.  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. Não
homologação  do  declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  do  ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

107. Processo: JF-SE-0003089-41.2015.4.05.8500-
PROEJES

Voto: 2285/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98,
ART.  60).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
PRESENTES  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar prática dos crimes ambientais dos artigos 38 e 60 da Lei nº 9.605/98, consistentes na
suposta exploração da atividade de carcinicultura em área de manguezal,  sem autorização da
autoridade competente,  com supressão de área de preservação permanente, no município de
Nossa  Senhora  do  Socorro/SE.  2.  Consta  dos  autos  que  o  investigado,  uma  vez  notificado,
paralisou a atividade de carcinicultura e formalizou requerimento de regularização ambiental, o
qual  foi  deferido  pelo  órgão  ambiental  estadual,  que  reconheceu  serem  verdadeiras  as
informações  do  Plano  de  Manejo  e  apresentou  as  práticas  adequadas  para  a  gestão  do
empreendimento. 3. Promoção de arquivamento fundada na prescrição em relação ao artigo 38
da Lei nº 9.605/98 e na ausência de dolo no tocante ao delito do artigo 60 do mesmo diploma
legal. 4. Discordância do Juiz Federal apenas em relação ao crime do artigo 60 da Lei 9.605/98.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5.
Conquanto tenha ocorrido a posterior regularização ambiental, é prematuro afastar a tipicidade
pela  ausência  de  dolo,  uma  vez  que  não  há  como  afirmar  que  o  investigado  não  tinha
conhecimento da ilicitude da conduta. É notório que a atividade está submetida ao necessário
licenciamento pelo órgão ambiental competente. 6. Presentes indícios de autoria e materialidade,
deve-se  dar  prosseguimento  à  persecução  penal,  considerando  que  somente  no  curso  da
instrução criminal será oportunizada a produção de provas, submetidas ao crivo do contraditório e
da ampla defesa. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para oferecimento
de denúncia.

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

108. Processo: 1.31.000.001806/2015-88 Voto: 1165/2016 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 9080759,  lavrado em 06/06/2015 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, ressaltando jurisprudência majoritária dos
Tribunais. 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.  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.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições.
Designação de outro membro do ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

109. Processo: 1.23.000.002487/2015-08 Voto: 1434/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO CP).
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de fato  instaurada para apurar  a
prática do crime tipificado no art. 171, §3º, do Código Penal, tendo em vista a constatação de
recebimentos indevidos de benefícios previdenciários após a morte dos titulares. 2. Promoção de
arquivamento fundada no princípio da insignificância.  Em todos os casos,  o valor dos saques
realizados  não  ultrapassa  R$ 10.000,00  (dez  mil  reais).  3.  No  caso  do  crime de  estelionato
previdenciário, não se mostra razoável a aplicação do princípio da bagatela dada a relevância do
bem jurídico protegido. 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 formas de custeio da previdência pública.
Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.23.000.001443/2015-52). 4. Nos termos da Orientação
nº 04, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão admite dispensar liminarmente a instauração de
investigação  criminal  própria  ou  de  inquérito  policial  e  determinar,  se  assim  entender,  o
arquivamento das peças de informação que serão encaminhadas em cumprimento ao item 9. 1. 2
do Acórdão 2.812/2009  TCU Plenário em duas situações, assim consideradas a jurisprudência da
2ª CCR: i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é
a data do último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de
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dolo no saque de até três benefícios previdenciários. 5. A 2ª Câmara também tem admitido o
arquivamento nos casos em que as diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a
autoria do crime, bem como não há diligências capazes de modificar o panorama probatório atual,
especialmente  se  verificado  longo  tempo  decorrido  após  o  último  saque  fraudulento.  6.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir  na  persecução  penal,  ou,  se  entender  cabível,  promover  o  arquivamento  com
fundamento diverso.

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

PADRÃO 
Homologação do Declínio de atribuição

110. Processo: 1.00.000.002323/2016-58 Voto: 1416/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado a partir de manifestação apresentada perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão, comunicando a existência de tráfico de drogas próximo à residência da
noticiante,  bem como a utilização  de  crianças  nas  atividades ilícitas.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade na prática
de crime de tráfico de entorpecentes. Fatos 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 persecução penal.
Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.25.004.000218/2015-94, julgado na Sessão nº 632, no
dia  23/11/2015,  por  unanimidade).  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

111. Processo: 1.11.000.000043/2016-21 Voto: 1584/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de dano e de ameaça entre particulares. CP, arts. 163
e 147. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.34.004.001219/2015-47, julgado na Sessão nº
633, no dia 18/12/2015, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

112. Processo: 1.16.000.003690/2015-28 Voto: 1349/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de racismo ou injúria racial em face de uma mulher e de
seu filho,  ambos negros.  Lei  nº  7.716/89,  art.  20;  CP,  art.  140,  §  3º,  Revisão de declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Conduta  que  não  se  encontra  revestida  de
transnacionalidade. Fato verificado no interior de transporte coletivo, em Brasília/DF. Ausência de
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ofensa  direta  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 ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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

113. Processo: 1.17.002.000025/2016-14 Voto: 1586/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando a possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) contra
a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Indícios de falsidade na abertura de firma individual.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  A realização de registro de
empresas mercantis pela Junta Comercial não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal
para processar e julgar os crimes contra referida entidade. Caso em que a União não foi ludibriada
nem sofreu prejuízos diretos e específicos. Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Precedente da 2ª CCR
(procedimento nº 1.23.000.000821/2015-81, julgado na Sessão nº 633, no dia 18/12/2015, por
maioria). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

114. Processo: 1.19.001.000533/2015-49 Voto: 1402/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IMPERATRIZ-MA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 168-A do CP. Irregularidades no repasse
de  contribuições  previdenciárias  por  parte  de  Prefeitura  à  entidade  responsável  pelo  regime
previdenciário próprio da municipalidade.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32,  2ª CCR).  Os
valores supostamente apropriados indevidamente pertenciam a Regime Próprio de Previdência
Municipal,  ou  seja,  a  órgão  integrante  da  Administração  Pública  do  Município.  Ausência  de
indícios  de  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União  ou  de  qualquer  de  suas  entidades
autárquicas ou fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério
Público Federal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.30.004.000151/2014-47, julgado na
Sessão nº 614, de 11/02/2015, unânime). Homologação do declínio de atribuição ao Ministério
Público Estadual.

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

115. Processo: 1.22.002.000428/2015-12 Voto: 1468/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato. Relato de que a noticiante,
após entrar em contato telefônico com uma suposta financeira para solicitar um empréstimo, foi
informada acerca de um custo de R$ 390,00 para dispensa de fiador e, posteriormente, de uma
taxa de R$ 510,00 devida por atraso na finalização do contrato, que também foi recolhida, sem
haver  a  posterior  liberação  do  empréstimo.  CP,  art.  171.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
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(Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Fraude  cometida  em detrimento  da  boa-fé  e  do  patrimônio  de
particular.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

116. Processo: 1.23.000.000311/2016-94 Voto: 1403/2016 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,  dando  conta  da  prestação  de
informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais
(SISFLORA). Lei nº 9.605/98, art. 69-A. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). 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. Precedente da 2ª CCR
(procedimento nº 1.23.003.000700/2015-17, julgado na Sessão nº 633, no dia 18/12/2015, por
unanimidade). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

117. Processo: 1.23.000.002115/2015-73 Voto: 1404/2016 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,  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). 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. Precedente da 2ª CCR
(procedimento nº 1.23.003.000700/2015-17, julgado na Sessão nº 633, no dia 18/12/2015, por
unanimidade). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

118. Processo: 1.23.000.002797/2015-14 Voto: 1410/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 299 do CP, em
razão  do  ofício  encaminhado  pelo  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,
comunicando a comercialização de pescados por estabelecimentos registrados junto à Agência de
Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ) como empresas de laticínios. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ªCCR). 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
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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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

119. Processo: 1.24.002.000021/2016-93 Voto: 1413/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando a possível ocorrência do crime previsto no art. 136 do CP, uma vez que
menor estaria sofrendo maus-tratos por parte de sua genitora. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ªCCR). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

120. Processo: 1.26.000.003838/2015-88 Voto: 1441/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  estelionato.  Relato  de  que  a
representante recebeu uma ligação de alguém que se identificou como "Procuradora do Ministério
da Justiça", solicitando depósito no valor de R$ 998,75 em conta de um terceiro, para fins de
liberação de suposto crédito oriundo de uma ação relativa ao Plano Collor. CP, art. 171. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). A circunstância de a possível autora do
ilícito haver se intitulado "Procuradora do Ministério da Justiça" para perpetrar a fraude não é
suficiente para atrair a competência da Justiça Federal,  pois a conduta atenta exclusivamente
contra o patrimônio e a boa-fé de um particular. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

121. Processo: 1.26.001.000235/2015-14 Voto: 1405/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a honra e de ameaça entre particulares, em
razão da disputa da posse de um lote localizado no Assentamento Madre Paulina,  em Lagoa
Grande/PE. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Fatos que não
apontam ofensa a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para a persecução penal.  Precedente da 2ª CCR (procedimento nº
1.34.004.001219/2015-47,  julgado  na  Sessão  nº  633,  no  dia  18/12/2015,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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122. Processo: 1.29.000.000497/2016-68 Voto: 1588/2016 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 manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando suposto crime de furto de animais para revenda e rituais religiosos, em
zona  rural  próxima  ao  centro  da  cidade  de  Viamão/RS.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal  em
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para a persecução penal.  Precedente da 2ª CCR (procedimento nº
1.35.000.000282/2015-69,  julgado  na  Sessão  nº  619,  no  dia  29/04/2015,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

123. Processo: 1.29.006.000024/2016-19 Voto: 1116/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

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,  versando  sobre  irregularidades  na  prestação  de  contas  de  entidade  sindical  que
representa categoria profissional  nos municípios de Rio  Grande e de São José do Norte/RS.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).  Eventual  prática  ilícita  em
detrimento  dos  filiados  e  do  patrimônio  de  sindicato,  pessoa  jurídica  de  direito  privado.
Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades, tendo
em vista que as entidades sindicais não integram a administração pública federal. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

124. Processo: 1.29.011.000033/2016-22 Voto: 1589/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto de bem privado (laptop) nas dependências de um órgão
público federal. CP, art. 155. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Prejuízo que foi suportado exclusivamente por particular.  Não há indícios de que a prática do
crime se deu com a participação de funcionário público federal no exercício de suas funções ou a
estas relacionadas. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço, ou interesse da União,
de suas autarquias ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR (IPL nº  00354/2015,  julgado  na  Sessão  nº  635,  no  dia  15/02/2016,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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125. Processo: 1.30.001.005836/2015-91 Voto: 1346/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada pelo Instituto Estadual do Meio
Ambiente  INEA/RJ, comunicando que foram apresentadas duas procurações com indícios de
falsidade material para fins de homologação da inscrição no Sistema de Cadastro de Criadores
Amadoristas  de  Passeriformes  (SISPASS).  CP,  art.  297  c/c  art.  304.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual ilícito penal (uso de documento materialmente
falso)  cometido  perante  órgão  público  estadual,  não  havendo,  no  caso,  lesão  direta  a  bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

126. Processo: 1.30.006.000016/2016-43 Voto: 1471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática delituosa prevista no art. 42, inc. III, do
Decreto-Lei  nº  3.688/41  e  no  art.  54  da  Lei  nº  9.605/98.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Relato de que um estabelecimento comercial localizado no centro da
cidade de Bom Jardim/RJ, próximo a residências, não possui isolamento acústico, ocasionando
perturbação da ordem, com shows de música a partir de 23h. Circunstâncias fáticas narradas 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

127. Processo: 1.33.008.000034/2016-01 Voto: 1190/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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, relando possível prática de estelionato. CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato de uma igreja vem explorando a fé alheia por meio da venda
produtos (pás de pedreiro) ditos abençoados. Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e da
boa-fé de fiéis. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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128. Processo: 1.33.008.000414/2015-57 Voto: 1469/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposto  esquema  de  pirâmide  financeira,  via  internet,  por  parte  de
empresa com sede no município de Balneário Camboriú/SC. Possível crime contra a economia
popular. Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude
conhecida como pirâmide, que envolve permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas
para o esquema. Aplicação da súmula nº 498 do STF. Ausência de indícios de crime contra o
Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR nos
quais se entendeu pela atribuição do MPF (v.g., Procedimento nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto
nº 2036/2014, Sessão nº 594, 20/03/2014; Procedimento nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº
8032/2014, Sessão nº 611, 10/11/2014). Homologação do declínio de atribuições em favor do
Ministério Público Estadual.

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

129. Processo: 1.34.001.000357/2016-10 Voto: 1411/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a honra entre particulares, por meio da internet.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.34.004.000993/2015-31, julgado na Sessão nº
631, no dia 26/10/2015, 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

130. Processo: 1.34.004.000001/2016-56 Voto: 1407/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art.172 do CP. Empresa privada estaria
emitindo e utilizando duplicatas em duplicidade em nome de ex-clientes. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR (procedimento nº 1.25.006.000252/2014-68, julgado na Sessão nº 613, no dia 15/12/2014,
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

131. Processo: 1.34.023.000294/2015-62 Voto: 1191/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
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Cidadão, comunicando possíveis crimes de estelionato e de falsa identidade. CP, arts. 171 e 307.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Relato  de  que  determinado
indivíduo  estaria  se  passando  por  Procurador  da  República  para  solicitar  contribuição  para
suposta divulgação de uma revista eletrônica de matéria tributária. Possível fraude cometida em
detrimento da boa-fé e do patrimônio de particulares. Inexistência de lesão direta a bens, serviços
ou interesse da União. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

132. Processo: 1.34.023.000303/2015-15 Voto: 1415/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de porte ilegal de arma de fogo. Particular
que  não regularizou a situação  quanto a  posse irregular  de  produto controlado  pelo  Exército
Brasileiro, devido ao cancelamento de seu registro, por estar vencido desde 23/04/2014. Lei nº
10.826/03.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Orientação
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do Desarmamento não
remeteu à Justiça Federal toda a competência para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP,
DJe: 25/10/2010). Caso em que não restou demonstrada qualquer lesão (ou perigo de lesão) à
integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação,
ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União. Indícios de transnacionalidade
do  delito  não  evidenciados.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR
(processo  nº  0000495-75.2015.4.05.8202,  julgado  na  Sessão  nº  632,  no  dia  23/11/2015,  por
unanimidade). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

133. Processo: 1.34.028.000010/2016-79 Voto: 1348/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BRAG. PAULISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  possível  crime de estelionato.  Uso de código cedente
obtido junto à CEF para fraudar boletos de outros bancos. CP, art. 171. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual fraude cometida contra a boa-fé e o patrimônio
de particulares.  Ausência  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. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento nº 1.17.000.002274/2015-75, 632ª Sessão, 23/11/2015). Homologação do declínio
em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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134. Processo: 1.35.000.000683/2015-19 Voto: 1401/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Posto  de  combustível  estaria  registrando  nas  bombas
preços maiores do que o registrado no extrato fiscal. 1) Possível prática de sonegação de tributos
federais. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação
da Receita  Federal  de que  não há crédito  constituído em desfavor  da sociedade empresária
objeto da presente investigação. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.
Homologação do arquivamento. 2) Eventual sonegação de tributo estadual (ICMS). Revisão de
declínio de atribuições (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de interesse direto e específico da
União. 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

135. Processo: 1.35.000.001093/2015-11 Voto: 1409/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de que algumas pessoas
teriam sido ludibriadas por suposto vendedor de unidades residenciais do Programa Minha Casa
Minha Vida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual prejuízo
em detrimento de particulares. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

136. Processo: 1.36.001.000276/2015-64 Voto: 1115/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  versando  sobre  irregularidades  atribuídas  ao  proprietário  de  um supermercado,  em
povoado localizado em distrito do município de Araguaína, que estaria se apoderando de cartões
de benefício do INSS e do Bolsa Família dos moradores daquela localidade com o intuito de
garantir débitos de pessoas de baixa renda que compram no estabelecimento comercial. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Fatos que podem caracterizar a prática de
cobrança de dívidas mediante constrangimento moral ou coação previstos no art. 71 da Lei nº
8.078/90 ou eventualmente crime descrito no art. 104 do Estatuto do Idoso. Inexistência de lesão
direta e específica a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

137. Processo: 1.00.000.017149/2015-67 Voto: 1417/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado a partir de manifestação anônima apresentada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que particular teria apresentado declaração de
óbito falsa para recebimento de benefício. Declínio de atribuições que se recebe como promoção
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato anônimo que não trouxe elementos mínimos
necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Carência de
dados concretos para apurar suposto ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

138. Processo: 1.14.013.000073/2015-04 Voto: 20/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: Voto-Vista. Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art.
168) de contribuição sindical. Notícia de que o município de Caravelas/BA estaria deixando de
efetuar  o  desconto  da  remuneração  dos  professores  municipais  referente  à  verba  devida  ao
sindicato. Recebimento do declínio de atribuições como promoção de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Da análise dos autos, não se vislumbra a ocorrência de crime contra bem, serviço
ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Como bem
apontou a Procuradora da República oficiante, é atípica a conduta do empregador consistente em
deixar de descontar dos empregados o valor correspondente à contribuição sindical. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do arquivamento. Remessa de cópias ao Ministério Público do
Trabalho para a adoção das providências cabíveis.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  por  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento e remessa de cópias dos autos ao Ministério Público do Trabalho, nos termos do
voto proferido pelo revisor Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.  Vencida a relatora Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge. O Dr. José Bonifácio Borges de Andrada retificou, oralmente, o voto-vista n°
13/2016,  proferido  na  Sessão  635,  de  15/02/2016,  aderindo  integralmente  aos  fundamentos
elencados pelo revisor.

Homologação de Arquivamento

139. Processo: DPF/AGA/TO-00108/2014-INQ Voto: 1112/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar suposto roubo majorado contra agência dos Correios
situada no município de Sampaio/TO, ocorrido em 07/05/2014. CP, art. 157, § 2º, I e II. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação de  que,  durante  o  assalto,  houve  a
subtração do aparelho de circuito fechado de televisão - CFTV. Depoimentos que não trouxeram
dados hábeis à identificação dos envolvidos. Ausência de vestígios materiais que possam auxiliar
na descoberta da autoria do ilícito. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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140. Processo: JFA/TO-0000154-89.2016.4.01.4301-
INQ

Voto: 1467/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado para apurar suposto roubo majorado contra agência dos Correios
situada no município  de  Cachoeirinha/TO,  ocorrido em 05/06/2015.  CP,  art.  157,  §  2º,  I  e  II.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de registro da ação delitiva por
circuito  fechado  de  TV.  Depoimentos  que  não  trouxeram  dados  hábeis  à  identificação  dos
envolvidos. Inexistência de vestígios materiais que possam 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

141. Processo: SRPF-AP-00141/2010-INQ Voto: 1431/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CRIME  DE  NATUREZA  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE
CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática
do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) por parte de fundação pública no
período de 1998 a 2003. As inscrições definitivas das dívidas ativas ocorreram nas seguintes
datas:  15/10/2004,  25/10/2004,  27/04/2006,  07/11/2006  e  21/11/2006.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na prescrição. 3. O Juiz Federal
discordou da promoção de arquivamento, por entender que o prazo prescricional do delito previsto
no art. 168-A do CP somente começa a fluir com a constituição definitiva do crédito tributário. 4.
Em relação à natureza jurídica do crime de apropriação indébita previdenciária, há de se acolher
neste Colegiado a argumentação desenvolvida no agravo regimental interposto pelo Procurador-
Geral da República no Inquérito nº 971/DF, ainda pendente de julgamento. 5. Em suma, o crime
do art.  168-A,  de natureza  formal,  caracteriza-se pelo  não repasse à Previdência  Social  das
contribuições descontadas da remuneração do trabalhador,  de modo que não há motivo para
obstar  a  persecução penal,  bem como o  prazo  prescricional,  até  o  término  de  procedimento
administrativo destinado a apurar o prejuízo efetivamente experimentado. 6. No caso, verifica-se
que,  desde  a  data  do  último  pagamento  no  qual  se  identificou  a  ausência  de  repasse  da
contribuição previdenciária (2003),  já transcorreram mais de 12 (doze) anos, motivo pelo qual
deve  ser  reconhecida  a  extinção  da  punibilidade  em virtude  da  ocorrência  da  prescrição  da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). 7. Insistência no arquivamento.

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

142. Processo: 1.00.000.002339/2016-61 Voto: 1429/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado a partir de manifestação apresentada perante a Sala de
Atendimento ao Cidadão, comunicando a suposta prática de crime contra a honra por meio da
rede social facebook. CP, art. 140. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Documento
juntado  aos  autos  revela  apenas  uma  discussão  descontextualizada,  que  não  comprova  a
materialidade delitiva. Ademais, trata-se de crime cuja ação penal somente se procede mediante
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queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e,
consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Precedente  da  2ª  CCR
(procedimento nº 1.30.001.004879/2015-59, julgado na Sessão nº 635, no dia 15/02/2016, por
unanimidade). Homologação do arquivamento.

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

143. Processo: 1.03.000.000314/2016-11 Voto: 1347/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Ministério Público do Estado de São Paulo,
versando sobre a apuração do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
supostamente  praticado  por  Juíza  do  Trabalho  em Adamantina/SP.  Lei  nº  9.503/97,  art.  303.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Delito sujeito à representação (CTB, art.
291,  § 1º).  Termo de Composição Preliminar  firmado entre a magistrada e as vítimas,  o que
acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação (Lei nº 9.099/95, art.  74, parágrafo
único). Homologação do arquivamento.

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

144. Processo: 1.11.000.001174/2015-45 Voto: 1144/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação
indébita por parte de advogado constituído para ingressar com ação judicial em desfavor do INSS.
CP, art. 168, § 1º, III. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Comprovação de
que  houve  o  repasse  do  valor  devido  à  segurada  (R$  10.000,00).  Inocorrência  de  retenção
indevida por parte do patrono. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta de justa causa
para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

145. Processo: 1.11.000.001367/2015-04 Voto: 1425/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pelo Juízo da 14ª Vara Federal  da
Seção Judiciária de Alagoas, comunicando a possível prática do crime previsto no art. 298 c/c o
art.  304  do  CP,  uma  vez  que  particular  teria  adulterado  e  utilizado  documento  falso  para
comprovar residência nos autos do processo judicial eletrônico nº 0519585-94.2015.4.05.8013.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Decisão judicial posterior reconhecendo que
não  houve  má-fé  no  uso  do  comprovante  de  residência  tido  como adulterado,  inexistindo  o
objetivo de ludibriar o juízo ou obter qualquer vantagem indevida. Constatação de que o endereço
da  autora  realmente  é  o  que  consta  na  petição  inicial.  A aludida  falsidade  não  apresentou
potencialidade lesiva apta a demonstrar a necessidade da intervenção do Direito Penal. 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
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Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

146. Processo: 1.13.000.000817/2015-69 Voto: 1435/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90, art. 1°), praticado, em
tese, por representantes de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Informação  da  Procuradoria  da  Fazenda  Nacional  de  que  não  existe  crédito  tributário
definitivamente constituído em desfavor da empresa investigada. Ausência de condição objetiva
de procedibilidade. Incidência do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa
causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

147. Processo: 1.14.000.000188/2013-78 Voto: 1465/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a repercussão dos atos de repressão
à dissidência política perpetrados por agentes públicos no Estado da Bahia durante o período do
regime militar,  especificamente aqueles que resultaram na morte  de um funcionário  do então
Departamento de Correios e Telégrafos  DCT e militante político que também exercia os cargos de
Presidente da Associação dos Posseiros do Nordeste de Amaralina, da Sede Beneficente dos
Moradores de Ubaranas e das Classes Fardadas do DCT, preso em seu local de trabalho por dois
soldados do Exército.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Em que pesem as
inúmeras diligências realizadas pela Procuradora oficiante, todas no intuito de traçar uma linha
investigativa o mais abrangente possível, e exaustivamente reiteradas no curso de mais de três
anos de apuração até que fossem reputadas infrutíferas, a materialidade e a autoria delitivas não
restaram  comprovadas.  Constatação  de  que  o  decurso  do  tempo  configurou  obstáculo
intransponível  à  colheita  das  provas  necessárias  à  identificação  do  autor  de  eventual  delito
perpetrado contra o dissidente político. Ausência de elementos mínimos para a deflagração de
ação penal. Homologação do arquivamento.

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

148. Processo: 1.14.001.000153/2016-71 Voto: 1423/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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  8  (oito)  benefícios  previdenciários,  após  o  óbito  dos
respectivos titulares. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. 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 quase 8 (oito)  anos do último saque efetuado,  no caso mais
recente ocorrido em 01/04/2008. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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149. Processo: 1.14.004.000042/2016-35 Voto: 1113/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada para apurar  a  ocorrência  de  furtos e  roubos contra  agências  dos
Correios situadas nos municípios de Maragogipe (7/5/2015), Pé de Serra (17/6/2015), Candeal
(3/8/2015)  e  Conceição  da  Feira/BA (21/05  e  19/08/2015).  CP,  arts.  155  e  157.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ações delitivas que não foram registradas ou foram
filmadas em baixa resolução. Ausência de vestígios materiais que possam auxiliar na descoberta
da autoria  do ilícito.  Inexistência  de diligências  capazes de modificar  o  panorama probatório.
Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: 1.15.000.002172/2014-43 Voto: 1142/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática de crime contra a
ordem  tributária  e/ou  falsidade  ideológica,  consistente  no  subfaturamento  na  importação  de
mercadorias (tapetes diversos fabricados na Índia), cujos preços seriam incompatíveis com os
custos de produção. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Item de decoração,
cujo preço se apresenta extremamente variável ao talante de apreciações subjetivas, assim como
se verifica, por exemplo, com obras de arte. Fixação de preços que se dá segundo os parâmetros
do  mercado.  Produto  que  costuma  ser  comercializado  em  território  nacional  por  valores
exorbitantes, mas que apresentam valores irrisórios na origem, seja por questões tributárias, seja
por  questões  relacionadas  ao  custo  mínimo  da  mão  de  obra.  Contrato  de  câmbio  em valor
correspondente ao valor declarado à autoridade fazendária. Ausência de indicativos de dolo ou de
má-fé.  Eventual  ilícito  fiscal  que  não  se  confunde  com  ilícito  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

151. Processo: 1.16.000.003673/2015-91 Voto: 1428/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime anônima, comunicando a suposta prática do
crime de furto de materiais de construção de uma obra do Ministério Público do Trabalho. CP, art.
155. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foram encontrados
indícios de materialidade delitiva. Falta de justa causa para continuidade da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

152. Processo: 1.18.001.000395/2015-35 Voto: 1421/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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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 10/2003 a 03/2004. 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. 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 11 (onze) 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

153. Processo: 1.22.021.000064/2014-53 Voto: 1109/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Inquérito Civil instaurado para que a Receita Federal do Brasil apresentasse a relação de todas as
ações  fiscais  em  curso  e  que  se  findarem,  recentemente,  alusivas  a  contribuintes  ou  fatos
geradores ocorridos nos municípios abrangidos pela atuação da Procuradoria da República em
Paracatu. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Exame do destino de cada
representação indicada, restando três contribuintes cujas representações não tiveram notícia de
persecução criminal. Em um dos casos, o tributo foi pago; em outro, houve a propositura de ação
penal; e no terceiro, foi requisitada a instauração de IPL. Adoção das providências pertinentes.
Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

154. Processo: 1.23.000.000053/2016-46 Voto: 1420/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 27 (vinte e sete) casos de possíveis crimes de estelionato
contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de benefícios previdenciários após os
óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em 26 (vinte e seis)
casos, verifica-se que já transcorreram mais de 12 (doze) anos desde a data do último saque
indevido. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP, art. 107,
IV).  2)  Em relação ao benefício  nº  30.647.191-4,  não houve percepção de mais de 03 (três)
parcelas. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS.
Valores  sacados  indevidamente  que  são  utilizados,  em  regra,  para  custear  despesas  com
hospitalização e funeral do titular do benefício. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF.
3) Homologação do arquivamento.

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

155. Processo: 1.23.000.000183/2016-89 Voto: 1396/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade competente.
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Ausência  de regularização no Cadastro  Técnico Federal   CTF.  Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 80). Aplicação de
multa pelo IBAMA. Atipicidade. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52,
Voto n° 5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: 1.23.000.000223/2016-92 Voto: 1397/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade competente.
Ausência  de regularização no Cadastro  Técnico Federal   CTF.  Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 80). Aplicação de
multa pelo IBAMA. Atipicidade. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52,
Voto n° 5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

157. Processo: 1.23.000.000245/2016-52 Voto: 1398/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade competente.
Ausência  de regularização no Cadastro  Técnico Federal   CTF.  Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 80). Aplicação de
multa pelo IBAMA. Atipicidade. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52,
Voto n° 5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

158. Processo: 1.23.000.000532/2016-62 Voto: 1470/2016 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,  consistente  em  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade competente,
no caso, a regularização no Cadastro Técnico Ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Infração de natureza administrativa. Decreto n° 6.514/08, art. 81. Aplicação de
multa pelo IBAMA. Atipicidade. Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.23.006.000258/2015-
91, Voto n° 1004/2016, 635ª Sessão, 15/2/2016, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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159. Processo: 1.23.000.002625/2015-41 Voto: 1399/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade competente.
Ausência  de  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais  CTF/APP. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 80). Aplicação de multa
pelo IBAMA. Atipicidade. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n°
5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

160. Processo: 1.23.002.000029/2016-97 Voto: 1581/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 52), uma
vez  que  particular  teria  penetrado  em  Unidade  de  Conservação  (Reserva  Biológica  do  Rio
Trombetas),  conduzindo instrumentos próprios para caça e pesca,  sem licença da autoridade
competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em setembro
de 2008. Pena máxima cominada ao delito de 01 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão
punitiva estatal,  já  que decorridos mais de 04 (quatro) anos da data do fato.  CP, art.  109, V.
Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

161. Processo: 1.23.002.000349/2015-66 Voto: 1392/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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 ambiental  por  parte  de empresa que deixou de
realizar a sua inscrição no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio
ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08,
art. 76). Cominação de multa no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). Falta de justa causa
para  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº  1.23.000.001490/2015-04,
julgado na Sessão nº 628, no dia 21/09/2015, por unanimidade). Homologação do arquivamento.

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

162. Processo: 1.23.003.000376/2015-29 Voto: 1186/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do FINAM  Fundo de Investimento da Amazônia,
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comunicando suposta ocorrência  de desvio  de aplicação de recursos por  parte  de sociedade
agroindustrial  sediada  em  Anapú/PA.  Possível  prática  de  crimes  contra  o  sistema  financeiro
nacional e de estelionato qualificado. Lei nº 7.492/86, arts. 19 e 20; CP, art. 171, § 3º. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fiscalização  que  apurou  as  irregularidades  foi
concluída em 12/03/2001. Pena máxima cominada aos delitos, respectivamente, de 6 (seis) e 5
(cinco) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal. CP, art. 109, inc. III. Extinção
da  punibilidade.  Remessa  dos  autos  à  5ª  CCR  para  exame  de  matéria  de  sua  atribuição.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  remetendo-se os autos à PGR/5A.CAM -  5A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

163. Processo: 1.23.003.000675/2015-63 Voto: 1426/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  comunicando  a  existência  de  um suposto  esquema de  fraude  nas  entregas  de
mercadorias compradas virtualmente e enviadas por SEDEX, envolvendo a Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (EBCT). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Expedição de
ofício aos Correios. Inexistência de indícios de irregularidade na atuação da referida empresa
pública.  Relato  que  não  apresenta  suporte  probatório  mínimo,  apto  a  ensejar,  ao  menos,  a
instauração  de  inquérito  policial.  Ausência  de  indicação  de  suspeitos  ou  de  outros  clientes
possivelmente lesados pelo esquema. Carência, por ora, de indícios de autoria e 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

164. Processo: 1.23.006.000303/2015-15 Voto: 1594/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,  art.  149),
envolvendo duas fazendas localizadas no município de Ulianópolis/PA. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Em relação a uma fazenda, o Relatório de Fiscalização do Ministério do
Trabalho e  Emprego concluiu  pela  inexistência  de práticas que pudessem configurar  trabalho
escravo.  Quanto  a  outra,  os  fatos  noticiados  já  foram  objeto  de  apuração  na  NF  nº
1.00.000.004955/2015-75, tendo sido oportunamente ofertada denúncia, originando o processo
judicial  nº  0001725-53.2015.4.01.3906.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

165. Processo: 1.23.007.000021/2016-81 Voto: 1400/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o possível crime previsto no art. 299 do CP, uma vez que
particular  teria  omitido  informações  ao  IBAMA,  consistente  na  falta  de  prestação  de  contas
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referentes a duas notas fiscais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  inc. IV). Fato
verificado em fevereiro de 1995. Pena máxima cominada ao delito de 5 (cinco) anos de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 12 (doze) anos da data do
fato. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

166. Processo: 1.23.007.000022/2016-25 Voto: 1188/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Transporte de 9,29 m3 de madeira em toras, no município de Breu Branco/PA, sem a licença
outorgada pelo órgão competente. Lei nº 9.605/98, art. 46, par. único. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato verificado em 13/03/2001. Pena máxima cominada ao delito de 1
(um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos 14 (catorze)
anos da data do fato. CP, art. 109, VI. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

167. Processo: 1.23.007.000029/2016-47 Voto: 1395/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade competente.
Ausência  de  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais  CTF/APP. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 80). Aplicação de multa
pelo IBAMA. Atipicidade. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n°
5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

168. Processo: 1.23.007.000047/2016-29 Voto: 1583/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  46).
Empresa  privada  teria  comercializado  carvão  vegetal  sem autorização  do  órgão  competente.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em maio de 2007. Pena
máxima cominada ao delito de 01 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal,
já  que  decorridos  mais  de  04  (quatro)  anos  da  data  do  fato.  CP,  art.  109,  V.  Extinção  da
punibilidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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169. Processo: 1.23.008.000307/2015-75 Voto: 1390/2016 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 Auto de Infração lavrado pelo ICMBio,
comunicando a suposta prática de crime ambiental. Destruição de 32,67 hectares de vegetação
nativa no interior da Floresta Nacional de Itaituba II, sem licença da autoridade competente. Lei nº
9.605/98, art. 50-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após diligências, não foi
possível elucidar a autoria delitiva. Fato verificado em outubro de 2012. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Falta de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

170. Processo: 1.24.000.000429/2011-71 Voto: 1593/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A).  Representantes  legais  de  empresa  privada  não  estariam  recolhendo  as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos empregados.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que os débitos ainda
encontram-se em fase de cobrança administrativa. Ausência de constituição definitiva do crédito
tributário. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Após o trânsito em julgado
na esfera administrativa, por imposição legal, a autoridade fiscal deverá oferecer Representação
Fiscal para Fins Penais ao MPF. Ausência de justa causa, no momento, para o prosseguimento do
feito. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.33.000.003795/2008-77, julgado na Sessão nº
622, no dia 22/06/2015, por unanimidade). Homologação do arquivamento.

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

171. Processo: 1.25.008.000083/2016-16 Voto: 1424/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de notícia-crime anônima, comunicando a suposta prática do
crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º),  uma vez que particular estaria recebendo
indevidamente benefício do Programa Bolsa Família. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Após diligências, constatou-se que a investigada nunca foi beneficiária do referido programa
federal. Ausência de elementos mínimos aptos a justificar a persecução criminal. Homologação do
arquivamento.

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

172. Processo: 1.28.000.000091/2016-12 Voto: 1391/2016 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
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ocorrência de infração ambiental por parte de empresa que deixou de realizar a sua inscrição no
Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conduta
descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na
Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 76). Cominação de
multa no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).  Falta de justa causa para persecução
penal. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.23.000.001490/2015-04, julgado na Sessão nº
628, no dia 21/09/2015, por unanimidade). Homologação do arquivamento.

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

173. Processo: 1.28.000.002021/2015-18 Voto: 1432/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art.  289,  §1º).  Relato de que
particular teria recebido uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) falsa quando realizou um saque na
agência da Caixa Econômica Federal de Parnamirim/RN. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art.  62,  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  do
arquivamento.

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

174. Processo: 1.28.300.000012/2016-99 Voto: 1187/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PAU DOS FERROS-RN

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 nos
prazo exigidos, nos anos de 2007 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

175. Processo: 1.29.000.000311/2016-71 Voto: 1430/2016 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 notícia-crime apresentada por particular perante a Delegacia
de  Polícia  Federal  de  Passo  Fundo/RS,  comunicando  supostas  irregularidades  que  estariam
sendo cometidas na gestão da dívida pública brasileira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não foram relatados fatos criminosos. Meras considerações sobre como o noticiante
entende  deveria  ser  administrada  a  dívida  pública  do  Brasil.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento deste procedimento. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

176. Processo: 1.29.000.000492/2016-35 Voto: 1345/2016 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 do Ministério Público do Estado do Rio Grande
do Sul,  dando conta de suposto pagamento a maior  por parte  do INSS a segurada falecida.
Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Cálculos,  em fase de execução,  de
valores atrasados em relação a benefício previdenciário. Discordância do INSS quanto à forma de
cálculo  e  aos  índices  utilizados  pela  parte  autora,  encontrando-se  a  autarquia  plenamente
capacitada para impugnar os valores e, se entender, repetir o indébito. Matéria exclusivamente de
alçada cível.  Divergência de teses jurídicas acerca das contas do saldo devedor. Ausência de
materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

177. Processo: 1.29.014.000002/2016-41 Voto: 1111/2016 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 suposto crime de moeda falsa. CP, art. 289, § 1º. Revisão
de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Relato  de  que  a  vítima  encontrava-se  em uma
borracharia, trocando os pneus de seu veículo, quando compareceu um indivíduo solicitando a
troca de cinco cédulas de R$ 10,00 (dez reais) por uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais) e,
diante da negativa do proprietário do estabelecimento, o comunicante se ofereceu para a troca,
posteriormente constatando a falsidade. Ao que se verifica, o indivíduo que repassou a cédula
falsa era desconhecido na localidade e evadiu-se do local, não tendo sido possível a identificação
do automóvel  que  utilizava.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que  possibilitem  identificar  a
autoria  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

178. Processo: 1.30.001.005993/2015-04 Voto: 1591/2016 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  e-mail  encaminhado  por  particular,  comunicando  a
existência de um escritório no Rio de Janeiro que estaria falsificando assinaturas com o intuito de
aplicar um golpe perante o INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Relato que
não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal
responsável e útil. Carência de dados concretos para apurar suposto ilícito penal. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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179. Processo: 1.30.007.000355/2015-39 Voto: 1418/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85. Particular teria descumprido
requisições  do  Ministério  Público  do  Trabalho  para  o  fornecimento  de  dados  técnicos
indispensáveis à propositura de ação civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatação de que, embora a destempo, o investigado prestou as informações solicitados pelo
MPT. Ausência de indícios de dolo em desobedecer à requisição ministerial. Falta de justa causa
para o prosseguimento do feito. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.28.000.001511/2014-
16,  julgado  na  Sessão  nº  617,  no  dia  06/04/2015,  por  unanimidade).  Homologação  do
arquivamento.

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

180. Processo: 1.31.002.000162/2015-91 Voto: 1201/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis irregularidades no cumprimento de mandado de
prisão  preventiva  decorrente  do  crime  de  associação  para  o  tráfico  internacional  de  drogas
imputado  ao  denunciante,  recluso  no  sistema  prisional  em  Guajará-Mirim/RO.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Alegação de que o representante não teria ligação
com os novos fatos a ele imputados, sugerindo que haveria homônimo ou problema correlato.
Verificação de que os fatos atribuídos ao noticiante decorrem de investigações policiais realizadas
em  2013,  consistentes  em  interceptações  telefônicas  que  demonstram  claramente  o  seu
envolvimento com o crime organizado. Fatos que já foram inclusive objeto de denúncia ofertada
pelo  MPF,  estando  os  acusados  em  vias  de  serem  citados  para  apresentação  de  defesa
preliminar.  Irregularidades no cumprimento do mandado de prisão não verificada. Exercício do
contraditório e da ampla defesa no curso da ação penal. Inexistência de abuso estatal ou mesmo
delito a ser investigado. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

181. Processo: 1.34.001.000672/2016-47 Voto: 1440/2016 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  redução a  condição  análoga  à  de
escravo por parte de microempreendedora estabelecida em Bom Retiro, São Paulo/SP. CP, art.
149. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Investigação preliminar realizada pela
autoridade policial, que não constatou indícios mínimos para a instauração de inquérito policial.
Ausência  de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  persecução.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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182. Processo: 1.34.011.000036/2016-04 Voto: 1114/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária,  bem como omissão no recolhimento do FGTS por parte  de indústria de tubos
mecânicos, estabelecida no município de Diadema/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Informação da Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do Campo/SP de
que a empresa investigada declara regularmente as contribuições previdenciárias e há cobrança
automática  da  inadimplência  desses  recolhimentos.  Constituição  definitiva  do  crédito  não
verificada. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Entendimento no sentido
de que a ausência de depósito dos valores referentes ao FGTS na conta vinculada do empregado
não  caracteriza  crime,  pois  referidos  valores  não  são  descontados  dos  empregados,  mas
suportados exclusivamente pelo empregador. Fato atípico na esfera penal. Precedentes do STF
(HC nº 72.271) e da 2ª CCR (1.14.010.000171/2013-00 e 1.14.013.000039/2014-41).  Falta 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

183. Processo: JF-BA-0012985-05.2015.4.01.3300-
PEQUEB

Voto: 1193/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO 
DA BAHIA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  PRECONCEITO  PRATICADO  POR  MEIO  DA  REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES. MPF: DECLÍNIO À JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
Nº  50 DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO DECLÍNIO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado para  apurar
possível crime de preconceito, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado por meio da rede
mundial de computadores, consistente na publicação de declarações preconceituosas dirigidas a
nordestinos, em perfis de rede social e blog. 2. A Procuradora da República oficiante requereu o
declínio de competência para a Justiça Estadual, por considerar que as ofensas relacionadas à
discriminação por origem regional dentro do território nacional,  sem elementos expressos que
indiquem a transnacionalidade da conduta, não preenche o requisito previsto no art. 109, V, da CF.
3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  sob  o  entendimento  de  que,  sendo  o  Brasil  signatário  da
Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e tendo
sido  o  delito  praticado  por  meio  da  rede  mundial  de  computadores,  incidiria  a  hipótese  de
competência  da  Justiça  Federal  prevista  no  art.  109,  V,  da  CF.  4.  Ausência  de  elementos
indicativos  de  que  as  declarações supostamente  de  cunho  preconceituoso  postadas na  rede
social tenham produzido qualquer efeito no exterior. 5. Incidência do Enunciado nº 50 da 2ª CCR:
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, com ressalva
do entendimento pessoal do Relator de que, na espécie, a competência é federal. 6. Insistência
no declínio em favor da Justiça Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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184. Processo: JF/ES-0001366-23.2014.4.02.5002-
INQ

Voto: 1129/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de entrega, para consumo, de substância nociva à saúde (CP,
art.  278).  Notícia  de  que  servidores  da  Prefeitura  Municipal  de  Alegre/ES  entregaram,  para
consumo de alunos de escolas públicas municipais, merenda contendo alimentos estragados e
com prazo de validade vencido. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Delito praticado, em tese,
por  servidores  municipais,  em  detrimento  de  alunos  de  escolas  municipais.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

185. Processo: JF-SJB-0002031-95.2015.4.03.6127-
INQ

Voto: 1167/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 27ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

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.
Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 183, caput, da
Lei  nº  9.472/97.  2.  Consta  dos  autos  que  o  investigado  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 CP. 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.  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 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: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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186. Processo: JF-AND-0000793-45.2014.4.03.6137-
INQ

Voto: 981/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 37ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ANDRADINA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342),
PRATICADO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA
DE  POTENCIALIDADE  LESIVA DAS  DECLARAÇÕES.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO
(CPP,  ART.  28,  C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  POTENCIALIDADE LESIVA,  EM TESE,
CONFIGURADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  falso
testemunho  (CP,  art.  342),  praticado  por  testemunha  da  parte  reclamada,  em  reclamatória
trabalhista.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  na
ausência  de  potencialidade  lesiva  das  declarações  falsas,  por  ter  o  Juiz  do  Trabalho
desconsiderado  o  depoimento  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 lesiva das declarações. 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.
No  caso  dos  autos,  dada  a  potencialidade  lesiva  da  conduta  perpetrada,  uma  vez  que  as
declarações da investigada, em cotejo com as demais prestadas em Juízo,  indicam que teria
alterado fatos quanto ao horário de início de trabalho e ao período inicial laboral do reclamante,
configurado  está,  em tese,  o  crime  do  art.  342  do  CP,  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.  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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

187. Processo: JF-ARA-0004589-61.2015.4.03.6120-
REPCR

Voto: 956/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 20ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARARAQUARA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI N° 8.176/91, ART.
1°).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  FUNDAMENTO  NA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28,  C/C ART. 62,  IV,  DA LC Nº
75/93).  CONHECIMENTO  DO  ARQUIVAMENTO  COMO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CAPAZES
DE JUSTIFICAR A ATRIBUIÇÃO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
DECLÍNIO AO MPE. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime contra a ordem
econômica (Lei n° 8.176/91, art. 1°), em razão da comunicação de que empresa teria deixado de
apresentar  à  ANP a  movimentação  de  estoque,  compra  e  venda  de  biocombustíveis  e  sua
matéria-prima,  nos  meses  de  11/2012  e  12/2012.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do procedimento, por considerar atípica a conduta investigada, que
constitui apenas infração administrativa. 3. A Juíza Federal discordou do entendimento ministerial,
por considerar que a conduta pode configurar,  em tese,  o crime previsto no art.  1° da Lei  n°
8.176/91, nos art. 65 do CDC ou no art. 56 da Lei n° 9.605/98. 4. Conhecimento do arquivamento
como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 5. De acordo com o Enunciado n° 38
da 2ª CCR A persecução penal da conduta ilícita de adquirir, distribuir e revender combustíveis em
desacordo com as normas estabelecidas no art. 1°, da Lei nº 8.176/91, não é da atribuição do
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Ministério  Público Federal,  exceto quando houver interesse direto  e  específico  da União,  nos
termos  do  art.  109,  IV,  da  Constituição  Federal.  (Precedentes  do  STF).  (001ª  Sessão  de
Coordenação,  de  17.05.2010).  6.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  as  relações  de
consumo de competência da Justiça Estadual. Precedentes STJ (Terceira Seção: CC 132.587/MA,
DJe 04/12/2014;  CC 107.342/GO, DJe 21/08/2014).  7.  Ausência  de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do MPF para prosseguir na persecução penal. 8. Declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

188. Processo: JFA/TO-0004117-42.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 1451/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de roubo majorado, ocorrido em agência dos Correios (CP, art. 157,
§2°, I, II e V, c/c art. 14, II). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Conduta praticada
por dois indivíduos, um já denunciado e outro não identificado. Realização de diligências pela
autoridade policial, não tendo sido logrado êxito na identificação do outro autor do crime. Ausência
de  indícios  de  autoria  delitiva  e  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

189. Processo: JF/CE-0001501-35.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 952/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME  DE ESTELIONATO CONTRA O INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO  POR  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  MATERIALIDADE  DA  CONDUTA  EVIDENCIADA.
EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível
prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º),  mediante  o  recebimento
indevido de parcelas de benefício após o óbito da titular, referente às competências de 05/2007 a
08/2007, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no aporte de R$ 2.503,69. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, ressaltando a aplicabilidade da
causa supralegal de exclusão da culpabilidade denominada inexigibilidade de conduta diversa,
bem como a aplicação do princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado. 4. No caso,
tendo em vista o recebimento irregular do benefício por 04 meses e a relevância do bem jurídico
protegido,  não  se  mostra  razoável  o  arquivamento  dos  autos.  Não  se  trata  de  patrimônio
particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-
se,  também,  a  proteção  da  confiabilidade  e  da  equidade  das  relações  entre  o  Estado  e  a
sociedade  e  suas  diversas  formas  de  custeio.  5.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos
semelhantes, tem homologado as promoções de arquivamento, mas somente quando constatada
a completa ausência de dolo na percepção indevida de até 03 meses, que não é o caso dos
autos.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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190. Processo: JF/PR/CUR-5047197-
72.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 1120/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ
FEDERAL.  REVISÃO (CPP,  ART.  28,  C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS ILUDIDOS
ACIMA DO PATAMAR DE R$ 10.000,00. REITERAÇÃO DA CONDUTA. ENUNCIADO N° 49 DA 2ª
CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho (CP,
art.  334),  em  razão  da  apreensão  de  diversas  mercadorias  de  origem  estrangeira,
desacompanhadas de documentação hábil  a comprovar a sua regular importação. 2.  Créditos
tributários elididos no valor de R$ 12.905,00. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  procedimento  em  razão  de  o  valor  dos  tributos  iludidos  pela  entrada  das
mercadorias  estrangeiras  em  território  nacional  não  superar  o  patamar  de  R$  20.000,00,
estabelecido pela Portaria  n°  75/2012 do Ministério  da Fazenda. Ressaltou que,  apesar de o
representado possuir outras autuações pela mesma prática delitiva, tal circunstância não afasta,
por  si  só,  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  4.  Discordância  do  Juiz  Federal.  5.
Ressalvado o entendimento pessoal do Relator (que acompanha a jurisprudência do STF  HC n°
126.191/PR),  deve  ser  aplicado  o  entendimento  consolidado  nesta  2ª  CCR  no  sentido  de
reconhecer  a  insignificância  apenas  quando  o  valor  dos  tributos  iludidos  não  ultrapassar  o
montante de R$ 10.000,00 (Enunciado n° 49). Precedente STJ (AgRg no REsp 1348074/SP, Rel.
Min. MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 26/08/2014). 6. Ademais, não se afigura possível,
no caso, a incidência do princípio da insignificância, devido à notícia de reiteração da conduta por
parte  do  investigado.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

191. Processo: JFRJ/PTP-0001400-
89.2005.4.02.5106-INQ

Voto: 938/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
PETRÓPOLIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, §3°).
MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ  FEDERAL.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INADMISSIBILIDADE  DA
PRESCRIÇÃO VIRTUAL. ENUNCIADO N° 28 DA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar possível  crime de estelionato majorado (CP, art.  171,  §3°),  em razão da realização de
saques ilícitos em conta corrente mantida em agência da Caixa Econômica Federal, mediante a
apresentação  de  cheques  falsificados.  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.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  4.  Este  Colegiado  entende  pela
impossibilidade jurídica da aplicação da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, virtual
ou antecipada (Enunciado n° 28 desta 2ª CCR; Súmula n° 438 do STJ e jurisprudência do STF).
5. Fatos ocorridos em 12/05/2005, sendo que o delito prescreverá, considerando a pena máxima
em abstrato, apenas em 2017. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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192. Processo: JF-RJ-2009.51.01.807561-8-INQ Voto: 1153/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334,  §1°,  C).
EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. REVISÃO (CPP, ART. 28,  C/C LC N° 75/93,
ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROVÁVEL ORIGEM ESTRANGEIRA DE SEUS
COMPONENTES.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de
contrabando (CP, art. 334, §1°, c), uma vez que representantes de pessoa jurídica teriam utilizado
em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, mercadoria de procedência estrangeira
(292 máquinas eletrônicas programadas,  do tipo caça-níquel).  2.  A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, considerando que não há, até a presente data,
elaboração de Laudo de Exame Merceológico, que comprove a existência de componentes de
origem  estrangeira.  Ressaltou,  ainda,  que  a  autoria  do  crime  não  restou  comprovada.  3.
Discordância da Juíza Federal, que considerou prematuro o arquivamento. 4. No atual estágio da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No presente caso, o laudo de
exame pericial e as provas de autoria ainda podem ser produzidas pela Autoridade Policial que,
inclusive,  empreendia  diligências  nesse  sentido  e  requereu  prorrogação  de  prazo  para
continuidade das investigações. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

193. Processo: JF-RN-0000648-26.2011.4.05.8404-
IP

Voto: 1342/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PAU DOS FERROS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto mediante fraude (CP, art.  155, §4º, II).  Instalação de
dispositivo eletrônico destinado à clonagem de cartões bancários ("chupa-cabra") em terminal de
autoatendimento da Caixa Econômica Federal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  Impossibilidade de identificação do autor  do delito.  Embora haja  câmeras de
segurança no local, não foi possível a obtenção das imagens do dia da prática criminosa, tendo
em vista que as gravações ficam armazenadas por curto período. Depoimentos colhidos no curso
das investigações que 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

194. Processo: 1.23.003.000521/2015-71 Voto: 1276/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME AMBIENTAL (LEI N° 9.605/98, ART. 50). CONFLITO NEGATIVO DE
ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO PENAL DEFINIDA PELA PREVENÇÃO
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DO  JUÍZO  FEDERAL  DO  LUGAR  PRÁTICA DO  CRIME.  CPP,  ART.  70.  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a
prática de crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 50), tendo em vista a destruição de 84,00 ha de
Floresta Amazônica nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão
ambiental competente. 2. A Procuradora da República oficiante em Altamira/PA declinou de sua
atribuição à Procuradoria da República de Itaituba/PA, que, no seu entender, possui jurisdição
sobre o Distrito de Castelo dos Sonhos. 3. A Procuradora da República oficiante em Itaituba/PA
suscitou o conflito negativo de atribuições, aduzindo que, somente na hipótese restrita de infração
praticada no distrito  de Castelo  dos Sonhos e que esteja  em área sob influência  da BR-163
caberia ao referido Ofício atuar, sendo, portanto, cumulativos os requisitos. No caso concreto, a
infração teria ocorrido na zona rural de Altamira/PA e em nenhum dos documentos encaminhados
pelo  IBAMA houve  indicação  de  que  o  local  da  autuação está  sob  influência  da  BR-163.  4.
Conforme pode ser verificado pelos documentos acostados aos autos, o crime foi praticado em
área rural localizada no distrito de Castelo dos Sonhos, município de Altamira/PA. 5. A Portaria
PRESI/SECGE  Nº  198,  de  6  de  junho  de  2014,  do  TRF1ª  Região,  alterou  a  jurisdição  da
Subseção Judiciária de Itaituba/PA, da seguinte forma: Art. 2º Alterar a jurisdição da Subseção
Judiciária de Itaituba/PA para incluir o município de Aveiro/PA e parcela do distrito de Castelo de
Sonhos  que  esteja  sob  influência  da  BR-163  e  excluir  os  municípios  de  Placas/PA  e  de
Rurópolis/PA.  Parágrafo  único.  A  jurisdição  da  Subseção  Judiciária  de  Itaituba/PA passa  a
abranger, além Itaituba, os seguintes municípios: Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão
e parcela do distrito de Castelo de Sonhos, pertencente ao município de Altamira, que esteja sob
influência  da BR-163.  6.  Considerando que não há referência  quanto a área onde ocorreu a
autuação, no sentido de estar sob a influência da rodovia BR-163, e considerando que Castelo
dos Sonhos é distrito do município de Altamira/PA, tem-se que a atribuição para apuração do fato
noticiado incumbe à Procuradora da República oficiante em Altamira/PA, localidade da prática do
crime (art. 70 do CPP). 7. Conhecimento do conflito negativo de atribuições e, no mérito, pelo
reconhecimento da atribuição da Procuradora da República ora suscitada.

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

195. Processo: 1.23.003.000551/2015-88 Voto: 1271/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME AMBIENTAL (LEI N° 9.605/98, ART. 50). CONFLITO NEGATIVO DE
ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO PENAL DEFINIDA PELA PREVENÇÃO
DO  JUÍZO  FEDERAL  DO  LUGAR  PRÁTICA DO  CRIME.  CPP,  ART.  70.  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a
prática de crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 50), tendo em vista a destruição de 45,47 ha de
Floresta Amazônica nativa, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão
ambiental competente. 2. A Procuradora da República oficiante em Altamira/PA declinou de sua
atribuição à Procuradoria da República de Itaituba/PA, que, no seu entender, possui jurisdição
sobre o Distrito de Castelo dos Sonhos. 3. A Procuradora da República oficiante em Itaituba/PA
suscitou o conflito negativo de atribuições, aduzindo que, somente na hipótese restrita de infração
praticada no distrito  de Castelo  dos Sonhos e que esteja  em área sob influência  da BR-163
caberia ao referido Ofício atuar, sendo, portanto, cumulativos os requisitos. No caso concreto, a
infração teria ocorrido na zona rural de Altamira/PA e em nenhum dos documentos encaminhados
pelo  IBAMA houve  indicação  de  que  o  local  da  autuação está  sob  influência  da  BR-163.  4.
Conforme pode ser verificado pelos documentos acostados aos autos, o crime foi praticado em
fazenda localizada no distrito de Castelo dos Sonhos,  município de Altamira/PA. 5.  A Portaria
PRESI/SECGE  Nº  198,  de  6  de  junho  de  2014,  do  TRF1ª  Região,  alterou  a  jurisdição  da
Subseção Judiciária de Itaituba/PA, da seguinte forma: Art. 2º Alterar a jurisdição da Subseção
Judiciária de Itaituba/PA para incluir o município de Aveiro/PA e parcela do distrito de Castelo de
Sonhos  que  esteja  sob  influência  da  BR-163  e  excluir  os  municípios  de  Placas/PA  e  de
Rurópolis/PA.  Parágrafo  único.  A  jurisdição  da  Subseção  Judiciária  de  Itaituba/PA passa  a
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abranger, além Itaituba, os seguintes municípios: Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão
e parcela do distrito de Castelo de Sonhos, pertencente ao município de Altamira, que esteja sob
influência  da BR-163.  6.  Considerando que não há referência  quanto a área onde ocorreu a
autuação, no sentido de estar sob a influência da rodovia BR-163, e considerando que Castelo
dos Sonhos é distrito do município de Altamira/PA, tem-se que a atribuição para apuração do fato
noticiado incumbe à Procuradora da República oficiante em Altamira/PA, localidade da prática do
crime (art. 70 do CPP). 7. Conhecimento do conflito negativo de atribuições e, no mérito, pelo
reconhecimento da atribuição da Procuradora da República ora suscitada.

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

196. Processo: 1.21.000.001298/2015-84 Voto: 1181/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART.
1º, V). 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 para apurar eventual crime contra a ordem
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, V), tendo em vista a notícia de que determinado hotel teria se
negado a fornecer ao representante nota fiscal atinente ao pagamento pelos serviços prestados.
2. O Procurador da República promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,
por entender que o não fornecimento de nota fiscal não acarreta sonegação de tributo federal. 3. A
conduta de deixar de emitir notas fiscais de serviços implica sonegação de tributo municipal (ISS)
e, concomitantemente, de tributos federais (PIS, COFINS, IRPJ, IRPF e Contribuições Sociais). 4.
Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°  1.34.001.006677/2015-01,  Sessão  n°  632,  de
23/11/2015, unânime).  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 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. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

197. Processo: DPF/DF-0823/2014-INQ Voto: 1022/2016 Origem: GABPR4-AHCL - 
ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO
LOPES

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FURTO  (CP,  ART.  155).  SUBTRAÇÃO  DE
CELULAR EM ENCOMENDA DOS CORREIOS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  PARA
APURAR A AUTORIA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de furto (CP,
art. 155), em razão da subtração de um aparelho celular de dentro de uma encomenda postada
na unidade dos Correios em Brasília, com destino a Bom Jesus/PI, tendo chegado apenas a caixa
vazia.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  Inquérito,
considerando que, apesar da notícia de que uma pessoa teria habilitado linha telefônica no celular
furtado, não se tem indícios suficientes para presumir que esta seja a autora do crime. Ademais,
não sendo possível esclarecer quais indivíduos teriam tido acesso à encomenda, a autoria do
delito  não restou comprovada,  sequer havendo suspeitos.  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
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punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 4. No caso concreto, verifica-se que foi habilitada
uma linha  telefônica  no  aparelho  furtado  na  mesma data  da  postagem (04/06/2014).  Assim,
necessário  esclarecer  se  referida habilitação ocorreu  posteriormente à  subtração  do aparelho
celular,  caso  em  que  a  oitiva  da  pessoa  que  habilitou  a  linha  poderá  trazer  informações
importantes para as investigações (como, por exemplo, quem lhe repassou o telefone), a fim de
que seja  descoberta  a  autoria  delitiva.  5.  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. 6. Pela designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

198. Processo: 1.15.005.000111/2015-82 Voto: 1295/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  CONTRA  O  INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO (LC 75/93, ART.
62,  IV).  MATERIALIDADE  DA  CONDUTA  EVIDENCIADA.  EXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE
AUTORIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a
possível  prática  do  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º),  mediante  o
recebimento indevido de parcelas de benefício após o óbito da titular, referente às competências
de 07/2005 a 02/2006.  2.  O Procurador  da República oficiante  promoveu o arquivamento  do
procedimento, com base no princípio da insignificância. 3. No caso, tendo em vista o recebimento
irregular do benefício por 08 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.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos  semelhantes,  tem  homologado  as
promoções de arquivamento, mas somente quando constatada a completa ausência de dolo na
percepção indevida de até  03 meses,  que não é o caso dos autos.  5.  Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

199. Processo: 1.23.008.000353/2015-74 Voto: 1031/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  40  DA LEI  Nº
9.605/98.  DESTRUIR  1,37HA  ÁREA  OBJETO  DE  ESPECIAL  PRESERVAÇÃO,  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.
Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime ambiental, previsto no art. 40,
caput e §1°, da Lei nº 9.605/98, tendo em vista a destruição de 1,37 hectares de área objeto de
especial  preservação,  sem autorização  do  órgão  ambiental  competente.  2.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, por considerar que o número de
hectares de floresta desmatada é muito pequeno, descaracterizando a existência de justa causa.
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Ademais, a fixação de multa administrativa já configura medida suficiente para reprimir a conduta
ilícita do agente. Assim, por ser inexpressiva a lesão jurídica praticada pelo autuado, deve ser
aplicado o princípio da intervenção mínima 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

200. Processo: 1.29.004.001450/2014-10 Voto: 1458/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
NÃO  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA  PARA  IDENTIFICAR  A  POTÊNCIA  DO  EQUIPAMENTO.
IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento
Investigatório Criminal 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
radiofrequência (serviço auxiliar de radiodifusão - transmissão de programas). 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito sob o argumento de que não foi realizada
perícia voltada a identificar a potência do aparelho transmissor - que não foi apreendido -, o que
inviabilizaria a avaliação acerca da tipicidade da conduta. 3. O delito em apuração é classificado
como crime de perigo abstrato, pelo que dispensa a comprovação de qualquer dano efetivo. 4.
Afigura-se irrelevante a ausência de perícia para verificar a potência do aparelho transmissor, na
medida em que não se reconhece, em relação ao crime do art. 183 da Lei nº 9.472/97, 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). 5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

201. Processo: DPF/AGA/TO-00277/2014-INQ Voto: 1234/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível tentativa de homicídio (CP, art. 121, c/c art. 14, II). Notícia de que a
vítima, que é esposo da filha de Cacique de aldeia indígena, sofreu grave lesão no lado esquerdo
da face, ocasionada por um golpe de faca. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Informações de
que nem a vítima nem seu agressor são indígenas (a vítima é apenas casada com uma silvícola).
A lesão foi  decorrente de uma discussão, após a ingestão de bebida alcoólica,  a respeito de
suposto aliciamento de índias da tribo por homens do povoado. Crime que não foi praticado por
ou contra indígena (CF, art. 231). A competência da Justiça Federal justifica-se somente quando a
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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, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos
da  CF/1988.  Precedentes  (STJ  -  CC:  123016  TO  2012/0119013-6,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR: 496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJ 03-02-2006). Aplicação da Súmula nº 140 do STJ: Compete à Justiça Comum
Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

202. Processo: DPF/JFA-00312/2014-INQ Voto: 1056/2016 Origem: GABPRM2-TSL - THIAGO 
DOS SANTOS LUZ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível tentativa de estelionato (CP, art. 171, c/c art. 14, II). Notícia de que um
casal tentou pagar suas passagens em ônibus municipal com cédula inautêntica de R$ 100,00,
tendo desembarcado do veículo e fugido assim que o cobrador constatou a falsidade da nota.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Conforme  laudo  pericial,  a  falsificação  da  nota  é
considerada  grosseira.  Aplicação  da  Súmula  nº  73  do  STJ:  A  utilização  de  papel  moeda
grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da justiça
estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

203. Processo: 1.00.000.011243/2015-11 Voto: 879/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 180, 297, 304 e 311
do CP, bem como no art. 309 do CTB. Investigado abordado por Policiais Rodoviários Federais
com documentação falsificada, dirigindo sem habilitação e com motocicleta com partes roubadas
e placa clonada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Oferecimento de denúncia pelo MPF com
relação ao uso de documento falso (CRLV) perante a PRF. Desmembramento dos fatos relativos
aos crimes dos arts. 180 e 311 do CP, bem como do art. 309 do CTB, com declínio de atribuições
ao MPE. O simples fato de os crimes terem sido detectados na mesma oportunidade, não é
suficiente  para  deslocar  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  por  conexão.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

204. Processo: 1.14.000.000295/2016-49 Voto: 1445/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível lesão corporal (CP, art. 129). Notícia de que a vítima, autodeclarada
indígena, sofreu lesão corporal leve em razão de uma pedra atirada em direção ao ônibus no qual
estava, por pessoa não identificada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Informações de que a
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pedra foi arremessada em uma provável tentativa de assalto frustrada ao ônibus. 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,
conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO
2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR:
496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). Aplicação da Súmula nº
140 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena
figure  como  autor  ou  vítima.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

205. Processo: 1.14.000.000430/2015-75 Voto: 1185/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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 o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

206. Processo: 1.17.001.000005/2016-45 Voto: 1206/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo de carga particular (CP, art. 157). Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Não obstante se tratar de transporte interestadual, não há nos autos qualquer
indício de atuação de quadrilha ou bando em mais de um Estado da Federação (Lei n° 10.446/02,
art. 1°, IV). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

207. Processo: 1.18.003.000022/2016-25 Voto: 1196/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art.  168). Advogada que teria se
apropriado  indevidamente  de  quantia  pertencente  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 o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

208. Processo: 1.20.000.000024/2016-96 Voto: 1239/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual fraude envolvendo pensão por morte paga pelo
Instituto  Municipal  de  Previdência  Social  dos  Servidores  de  Cuiabá/MT  à  genitora  do
representante.  Notícia  de  que,  ao  ter  acesso  a  documentos  fornecidos  pela  autarquia
previdenciária  municipal  para  fins  de  declaração  de  imposto  de  renda,  a  titular  do  benefício
constatou que o valor dos rendimentos neles informados é muito superior ao que ela efetivamente
recebe. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual crime envolvendo particular e autarquia
previdenciária municipal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual.

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

209. Processo: 1.22.000.003129/2015-41 Voto: 1157/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

210. Processo: 1.22.000.003433/2015-99 Voto: 1479/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Investigado  teria  solicitado
determinada quantia à vítima, como forma de pagamento dos custos com autenticação de seus
documentos,  para  ter  o  direito  de receber valor  referente  a  perdas  salariais  do Plano Collor.
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Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Suposto  estelionato  entre  particulares.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

211. Processo: 1.26.000.000307/2016-14 Voto: 925/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de apropriação indébita (CP, art. 168, §1°, II) e abandono de
incapaz (CP, 133). Suposto uso indevido do benefício assistencial do titular,  pelo seu irmão e
curador. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de indícios de fraude contra o INSS.
Possível crime praticado contra o beneficiário da prestação, que estaria sendo privado do seu
dinheiro por ação de seu curador. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

212. Processo: 1.30.001.003975/2015-80 Voto: 992/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível incitação à violência perpetrada pelo presidente da Central Única dos
Trabalhadores, que, em discurso realizado durante um evento, teria convocado os trabalhadores
brasileiros  a  irem  às  ruas  entrincheirados,  de  armas  nas  mãos,  para  lutarem  contra  quem
participasse  de  manifestação  popular  contrária  ao  Governo  Federal.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32). Incitação criminosa que não ofende a segurança nacional. Crime político não
configurado. Conduta praticada por presidente de pessoa jurídica de direito privado. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.16.000.002290/2015-03,  632ª
Sessão, de 23/11/2015, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

213. Processo: 1.34.001.007486/2015-58 Voto: 1254/2016 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
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persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

214. Processo: 1.34.011.000347/2015-84 Voto: 889/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  em  que  a
representante comunica que agência de modelo promoveu seleção de candidatas em um hotel de
localização suspeita, situação que fez a denunciante se recordar de fato similar exibido em novela
que  tratava  de  tráfico  internacional  de  mulheres.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Inexistência  de  indícios  sobre  suposta  prática  do  crime  de  tráfico  de  pessoas,  muito  menos
envolvendo o envio ao exterior. Eventual estelionato entre particulares. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

215. Processo: 1.34.015.000044/2016-11 Voto: 1146/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  contra  a  saúde  pública.  Comercialização  de  medicamentos
veterinários sem registro no MAPA, além de não haver nas embalagens informações quanto aos
responsáveis  técnicos  e  ao  nome  e  CNPJ  das  empresas  fabricantes.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Inexistência de indícios de internacionalidade da conduta. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

216. Processo: 1.34.023.000012/2016-16 Voto: 1051/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Indivíduos que, atuando em nome de
determinada empresa particular e dizendo-se associados à "Associação dos Fiscais de Tributos
do Brasil"  -  que sequer  existe  -,  oferecem a lojistas  espaço para  anúncio  em uma revista  e
assessoria jurídica, mas, depois de contratados, não prestam nenhum dos serviços prometidos.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Estelionato entre particulares. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

217. Processo: 1.25.006.000047/2016-64 Voto: 1107/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de contrabando de cigarros e pertubação do sossego alheio (CP,
art. 334-A do CP e Decreto-Lei n° 3.688/41, art. 42). Informações de que bar é motivo de barulho e
desconforto  para  a  vizinhança,  além  de  possivelmente  comercializar  cigarros  estrangeiros.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV) e de declínio (Enunciado nº 32). Quanto ao
suposto crime de contrabando, foi requisitada a instauração de Inquérito Policial para apurar os
fatos (Ofício n° 108/2016-GAB/PRM). Princípio do ne bis in idem. Homologação de arquivamento.
Quanto à contravenção penal de pertubação do sossego alheio (Decreto-Lei n° 3.688/41, art. 42),
de acordo com o Enunciado n° 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).  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

218. Processo: DPF/AGA/TO-00081/2014-INQ Voto: 1029/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Supostos crimes de estelionato tentado (CP, art. 171, §3°, c/c art. 14, II) e/ou de
falsidade ideológica (CP, art. 299). Tentativa de obtenção de benefício mediante requerimento com
apresentação de declaração ideologicamente falsa,  visando comprovar residência.  Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  O  requerente,  que  é  analfabeto,
apresentou  ao  INSS  outra  declaração  a  rogo,  em que  foi  revelado  o  real  endereço  de  sua
residência, e afirmado o desconhecimento acerca do endereço inserido na declaração falsa, que
teria  sido  utilizada  por  orientação/instrução  de  terceiro.  A Previdência  Social  informou  que  o
benefício foi indeferido e que a declaração falsa não produziu efeitos jurídicos perante o Órgão,
haja  vista  que  não  constituiu  meio  hábil  a  induzir  o  INSS  em  erro.  Não  verificação  de
potencialidade  lesiva,  uma  vez  que  o  requerimento  fora  indeferido  por  não  cumprimento  de
exigências (inclusive sobre declaração sobre a composição de renda e grupo familiar). Por fim,
ressalte-se  que  em momento  posterior,  o  requerente  logrou  êxito  em  novo  requerimento  de
benefício  previdenciário,  que  fora  concedido  sem  que  fosse  necessário  apresentar  endereço
diverso do qual reside de 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

219. Processo: DPF/CZS-00095/2015-IPL Voto: 1124/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de uso indevido de brasão da Polícia Federal (CP, art. 296, §1°,
III). Investigado que, contratado pela Associação dos Policiais Federais do Acre (ASPOFAC), para
a captação de patrocínios para a produção e impressão de revista, imprimiu o brasão designativo
da PF em diversos envelopes e blocos de recibos,  utilizados em suas atividades comerciais.
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Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Não  comprovação  de  que  a
utilização do emblema teve por finalidade demonstrar um suposto vínculo entre as atividades do
investigado com a Administração Pública.  Os empresários com os quais foram celebrados os
contratos de publicidade foram uníssonos em afirmar que o investigado não se apresentou como
policial federal ou como representante da PF, bem como que não os induziu a assim entender.
Ademais, os envelopes e recibos apreendidos continham, além do emblema da PF, também o
símbolo e referências à própria ASPOFAC, que contratou os serviços do investigado. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

220. Processo: DPF/JFA-00185/2011-INQ Voto: 1222/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime previsto no art. 241-A da Lei n° 8.069/90. Suposta divulgação de
imagens  pornográficas  envolvendo  crianças  ou  adolescentes,  ocorrida  na  rede  mundial  de
computadores  (rede  social).  Revisão  de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Realização  de  quebra  do  sigilo  dos  dados  telemáticos  referentes  ao  IP  investigado.
Encaminhamento de cópia magnética da página e dos dados solicitados. Tentativa de obtenção
dos dados do responsável  pelo  e-mail  investigado,  sem êxito.  Acessos realizados a partir  de
estabelecimento comercial do tipo lan house, que, conforme investigado, não guarda registro dos
dados pessoais dos usuários dos seus computadores. Fatos ocorridos em 03/2009. 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.  Extração  de  cópias  do  IPL,
conforme  solicitado  pelo  Procurador  oficiante,  para  remessa  ao  GT de  Combate  aos  Crimes
Cibernéticos,  para  análise  da  sugestão  de  elaboração  de  Nota  Técnica  ou  adoção  de  outra
providência cabível para regular o acesso de usuários às lan houses, em especial no que toca a
imprescindibilidade de cadastramento dos clientes.

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

221. Processo: JF-AÇA-INQ-0001623-
67.2015.4.03.6107

Voto: 1228/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO CONTRA A CEF (CP, ART. 171, § 3º, C/C
ART. 14, II). MPF: ARQUIVAMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA
DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  REALIZAÇÃO  DE
DILIGÊNCIAS.  NÃO  IDENTIFICAÇÃO  DA AUTORIA.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta tentativa de estelionato contra a CEF (CP, art.
171, § 3º, c/c art. 14, II). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do IPL,
por  ausência  de  indícios  da  autoria  delitiva.  3.  O  Juiz  Federal,  por  sua  vez,  discordou  da
manifestação do MPF,  por  considerar  prematuro o arquivamento.  4.  No presente caso,  foram
realizadas diligências com o intuito de se identificar o autor dos fatos,  como por exemplo:  (I)
encaminhamento de ofício ao Instituto de Identificação da Polícia Civil  do Rio de Janeiro, que
confirmou a falsidade documental; (II) expedição de ofício às Polícias Civil e Militar, com cópias
das  imagens  do  suspeito  e  dos  elementos  apresentados,  que  não  conseguiram identificar  o
eventual  criminoso;  (III)  apurações por  parte  do Núcleo de Operações da unidade da Polícia
Federal, que também não logrou êxito na identificação da autoria delitiva. 5. Ausência de indícios
de autoria delitiva e de diligências capazes de alterar o panorama probatório. 6. Insistência no
arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.
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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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

222. Processo: JFA/TO-0002699-69.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 1118/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Informações de que três indivíduos
armados adentraram em hospital  e mandaram todos os funcionários e pacientes sentarem no
chão,  enquanto  realizavam  a  abertura  do  terminal  de  autoatendimento  da  CEF.  Revisão  de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Impossibilidade  de  identificação  do(s)
autor(es)  do  fato.  Informações  prestadas  pelas  testemunhas  não  acrescentaram  dados
necessários à  elucidação dos  fatos.  Inexistência  de imagens ou  vídeos referentes  à  data  do
ocorrido.  Ausência de indícios de autoria delitiva e diligências capazes de alterar o panorama
probatório. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

223. Processo: JFA/TO-0004097-51.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 1255/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Tentativa de furto  qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da
coisa,  ocorrido  em  agência  dos  Correios  (CP,  art.  155,  §4°,  I,  c/c  art.  14,  II).  Revisão  de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Impossibilidade  de  identificação  do(s)
autor(es)  do fato.  Informações prestadas pelo  empregado da agência  não acrescentou dados
necessários à  elucidação dos  fatos.  Inexistência  de imagens ou  vídeos referentes  à  data  do
ocorrido.  Ausência de indícios de autoria delitiva e diligências capazes de alterar o panorama
probatório. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

224. Processo: SRPF-AP-00211/2015-INQ Voto: 1163/2016 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 falsidade ideológica (CP, art. 299) ou de estelionato (CP, art.
171).  Suposto  cadastro  indevido  no  ICMBio  com  o  nome  e  CPF  do  noticiante.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência. Informações de que o simples cadastro no ICMBio
não possibilita requerer autorizações para a coleta de material biológico ou realização de pesquisa
em unidades de conservação e atividades congêneres e que não há nenhum benefício ou prejuízo
para quem se cadastrou utilizando o seu CPF, a não ser para o próprio depoente. Além do mais,
apesar da alusão a um possível prejuízo ao próprio depoente, não há nenhuma menção a qual
prejuízo seria esse, muito menos que configure crime. Não verificação de qualquer potencialidade
lesiva na conduta. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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225. Processo: 1.02.002.000071/2015-57 Voto: 1456/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de despacho oriundo do Tribunal Regional Federal
da 2ª Região, para eventual adoção de providências quanto à decisão de Juiz Federal que, nos
autos de ação penal, decretou o perdimento de armas e munições em favor da Seção Judiciária
do Estado do Espírito Santo, em inobservância ao disposto no art. 245, V, da Consolidação de
Normas da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região e no art. 25, §§ 1° e 2°, da Lei
n° 10.826/03. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Eventual inobservância de regras
procedimentais,  a ser averiguada na via administrativa.  Não verificação da prática de infração
criminal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

226. Processo: 1.10.001.000126/2015-67 Voto: 1306/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  eventual infração penal envolvendo irregularidades na
concessão do benefício do Bolsa Família pela Secretaria de Assistência Social do Município de
Cruzeiro do Sul/AC. Representante que, apesar de ter se cadastrado no Bolsa Família em 2012,
ainda não teria sido contemplada com a concessão do benefício social. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência. A Secretaria Municipal de Assistência Social esclareceu que o
cadastramento no Bolsa Família, por si só, não representa garantia de recebimento do benefício,
na medida em que sua concessão depende de diversos fatores, como possuir o requerente renda
compatível,  existirem vagas disponíveis no Município, dispor o Governo Federal de orçamento
para pagar novas bolsas, dentre outros. Informou, ainda, que, posteriormente à representação
feita no MPF, a representante foi contemplada com o benefício. Ausência de indícios mínimos de
conduta criminosa passível de ser apurada. Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.14.000.001949/2015-71 Voto: 1260/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  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 nos depoimentos prestados pelas testemunhas do reclamante e da reclamada.
Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

228. Processo: 1.14.001.000172/2016-06 Voto: 1382/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de procuradores ou representantes legais
cadastrados. Benefícios recebidos mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de
senha.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

229. Processo: 1.14.003.000309/2015-13 Voto: 1288/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Relatório de Fiscalização encaminhado pelo
Ministério  do Trabalho e Emprego,  concluindo que não foram detectados indícios de trabalho
escravo  ou  condições  degradantes  de  trabalho.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

230. Processo: 1.15.000.002154/2015-42 Voto: 1377/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado tentado ou de falsidade ideológica (CP,
art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, ou art. 299). Investigada que, recorrendo da decisão administrativa de
cancelamento do seu benefício de amparo à pessoa portadora de deficiência, teria prestado ao
INSS a falsa declaração de que estava separada de seu marido, a fim de que o benefício de
amparo ao idoso por ele recebido não fosse computado no cálculo da renda per capita de sua
família. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Falsa declaração que não foi
levada em conta na decisão que deu provimento ao recurso administrativo interposto, fundada no
entendimento  de  que  deve  ser  desconsiderado,  no  cálculo  da  renda  per  capita,  rendimento
proveniente de benefício previdenciário ou assistencial de valor mínimo recebido por integrante do
grupo familiar.  Existência  de  sentença  judicial  transitada  em julgado  cuja  conclusão  foi  neste
mesmo sentido.  Ausência  das  elementares  "vantagem ilícita"  e  "fato  juridicamente  relevante",
respectivamente  indispensáveis  para  a  configuração  dos  delitos  de  estelionato  e  falsidade
ideológica. Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.15.000.003063/2015-24 Voto: 1096/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Constatação de fraude em
procuração  pública,  acostada  em  autos  de  processo  ordinário  de  cobrança.  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Fato  ocorrido  em 09/09/1993.  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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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232. Processo: 1.16.000.000177/2016-66 Voto: 942/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Terceiro que, passando-se
pela  titular  do  benefício,  sacou  parcela  de  seguro-desemprego  em  seu  nome.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV)  Diligências.  Realização  de  perícia  grafotécnica.
Requisição de informações à CEF. Comunicação da inexistência de imagens registradas no ano
do fato, bem como da ausência de testemunhas ou qualquer outra evidência material referente ao
ocorrido.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes de  modificar  o
panorama probatório atual. 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

233. Processo: 1.17.000.002024/2015-35 Voto: 1178/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática  de crime de sonegação fiscal  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  por
representantes  legais  de  empresa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  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. Homologação
do arquivamento.

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

234. Processo: 1.17.001.000130/2015-74 Voto: 1126/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes ambiental (Lei 9.605/98, art. 55) e de usurpação de matéria-
prima pertencente à União (Lei 8.176/91, art.  2º).  Relatório sobre Força Tarefa em Mineração
encaminhado pelo MP/ES, informando que, segundo cruzamento de dados referentes a empresas
de mineração atuantes em Alegre/ES, é possível que tenha ocorrido extração irregular de minérios
por  4  empresas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Em  relação  a  3  destas
empresas,  os  mesmos  fatos  já  foram  objeto  de  denúncia  ofertada  pelo  MPF.  Aplicação  do
princípio  do  ne  bis  in  idem.  Quanto  à  outra  empresa,  há  informação do  DNPM de que  seu
processo de requerimento de concessão de lavra está em regular andamento, sendo que, em
vistoria  realizada na área objeto  do pedido,  não se constatou atividade de lavra irregular.  Há
apenas notícia de atividade minerária ilícita no local em tempos pretéritos, não sendo possível
verificar  sua  autoria,  tampouco a  data  em que  ocorreu,  o  que  torna  inócua  a  realização  de
diligências voltadas a elucidar tal 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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235. Processo: 1.17.003.000082/2015-02 Voto: 1071/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar parcelamento de créditos tributários,
após arquivamento de Inquérito  Policial  que apurava possível  crime de sonegação fiscal  (Lei
8.137/90,  art.  1º)  com eles  relacionado.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Informação da Procuradoria  da Fazenda Nacional  de que  que os  créditos  foram extintos por
decisão  judicial  transitada  em julgado.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação de arquivamento.

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

236. Processo: 1.18.001.000360/2015-04 Voto: 988/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 25/11/2005.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de procurador ou representante
legal cadastrado. Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de
senha. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios de
autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual (transcurso
de mais  de nove  anos desde o  último saque,  o  que  faz esmaecer  a  memória  dos  fatos  na
lembrança de eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

237. Processo: 1.20.000.000148/2016-71 Voto: 1011/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Relatório  de  inspeção  realizada  pelo  Grupo  Especial  de  Fiscalização  Móvel  do  Ministério  do
Trabalho  e  Emprego em fazenda localizada  em Mato  Grosso.  Revisão  de  arquivamento  (LC
75/93, art. 62, IV). Não constatação, no curso da fiscalização, de qualquer situação que pudesse
caracterizar hipótese de trabalho análogo ao de escravo. Inexistência de materialidade delitiva.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

238. Processo: 1.20.000.001312/2015-87 Voto: 926/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime envolvendo a regularização de terras da
União a terceiros, pelo INCRA. Juiz estadual que, analisando a documentação constante em ação
judicial, considerou suspeita a informação extraída de dois documentos no sentido de que grande
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extensão de área urbana de Cuiabá/MT pertenceria à União e estaria sendo regularizada pelo
INCRA em favor daquele Município e de pessoa física. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). Diligências. Um dos documentos é uma licença de ocupação de 15 hectares de terras
públicas  fornecida  a  pessoa  física,  no  ano  de  1983,  não  havendo  sido  constatada  qualquer
irregularidade a ela relativa. O outro documento consiste em simples certidão emitida pelo INCRA,
a  pedido  dos  autores  da  ação  judicial  da  qual  foi  extraída,  informando  a  existência  de  um
processo administrativo em que o Município de Cuiabá/MT pleiteia a regularização de 742,09
hectares  de  terras  da  União  em  seu  favor.  O  INCRA informou  que  tal  processo  está  em
andamento,  pendente  da  apresentação  de  peças  técnicas  pela  municipalidade,  não  tendo
ocorrido,  ainda,  reconhecimento  de  qualquer  direito  de  posse  ou  domínio  da  área  pleiteada.
Ausência de indícios mínimos de conduta criminosa passível de ser apurada. Homologação do
arquivamento.

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

239. Processo: 1.23.000.000088/2013-32 Voto: 1089/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual crime de coação no curso
do processo (CP, art. 344). Representação de Juiz Federal afirmando a possível ocorrência de
irregularidades na concessão de autorizações de saída e de outros benefícios a condenados pela
Justiça Federal que cumprem pena em estabelecimento prisional estadual no Pará. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Após verificar a atual situação da execução
penal  de  cada  condenado,  pela  Justiça  Federal,  custodiado  em  estabelecimento  estadual,
constatou-se  que  todos  aqueles  colocados em liberdade o  foram com respaldo  em decisões
judiciais.  Ausência  de  qualquer  indício  de  violência  ou  grave  ameaça  empregada  contra
autoridades com vistas à obtenção de benefícios durante a execução penal. Falta de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento quanto ao crime do art. 344 do CP. No
tocante às possíveis irregularidades na execução da pena de condenados pela Justiça Federal,
custodiados em estabelecimentos estaduais, 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 do
arquivamento,  remetendo-se os autos à PGR/7A.CAM -  7A.CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO para análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

240. Processo: 1.23.000.000266/2016-78 Voto: 927/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  às
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental (não proceder
ao recadastramento no sistema de Cadastro  Técnico Federal).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  arts.  76  e  80).
Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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241. Processo: 1.23.000.000371/2016-15 Voto: 1108/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 46, parágrafo único).
Receber e armazenar 15m³ de madeira serrada, sem autorização do órgão competente. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 09/09/1999. 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

242. Processo: 1.23.000.000390/2016-33 Voto: 1101/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  às
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental (não proceder
ao recadastramento no sistema de Cadastro  Técnico Federal).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  arts.  76  e  80).
Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

243. Processo: 1.23.000.000455/2016-41 Voto: 1448/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque realizado em 03/2005. Inexistência de procurador ou
representante  legal  cadastrado.  Benefício  recebido  mediante  utilização  de  cartão  magnético,
renovação de  senha.  Ausência  de indícios  de autoria.  Inexistência  de diligências  capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

244. Processo: 1.23.000.000481/2016-79 Voto: 1447/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque realizado em 01/2005. Inexistência de procurador ou
representante  legal  cadastrado.  Benefício  recebido  mediante  utilização  de  cartão  magnético,
renovação de  senha.  Ausência  de indícios  de autoria.  Inexistência  de diligências  capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

245. Processo: 1.23.000.001698/2014-34 Voto: 1092/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA
comunicando possível  ocorrência  de infração  ambiental,  decorrente  de deixar  de atender,  no
prazo concedido, às exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para
fins de regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação
ambiental (não proceder ao recadastramento no sistema de Cadastro Técnico Federal). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08,
arts.  76  e  80).  Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR
(Processo  n°  1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,
unânime). Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: 1.23.001.000533/2015-16 Voto: 1012/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente comunicando possível ocorrência de infração ambiental, decorrente
de deixar de apresentar relatório anual de atividades. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08). Aplicação de multa pelo IBAMA.
Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°  1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°
5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

247. Processo: 1.23.001.000534/2015-61 Voto: 1043/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime ambiental  (Lei  n° 9.605/98,  art.  50).  Danificar  30 hectares de
floresta primária, objeto de especial preservação. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Fato ocorrido em 08/07/1999. Pena máxima cominada em abstrato de 1 ano de 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

248. Processo: 1.23.006.000306/2015-41 Voto: 1256/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Transporte de
37  m³  de  madeira  serrada,  sem  autorização  do  órgão  ambiental  competente.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 19/11/2002. Pena máxima cominada em
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abstrato de 1 ano de 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

249. Processo: 1.23.007.000023/2016-70 Voto: 1210/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Transporte de
12  m³  de  madeira  em  tora,  sem  autorização  do  órgão  ambiental  competente.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 21/08/1998. Pena máxima cominada em
abstrato de 1 ano de 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

250. Processo: 1.23.007.000024/2016-14 Voto: 1194/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Transporte de
12,048 m³ de madeira em tora,  sem autorização do órgão ambiental  competente. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 08/05/2001. Pena máxima cominada em
abstrato de 1 ano de 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

251. Processo: 1.25.000.003797/2015-67 Voto: 1139/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
ordem proferida por Juiz do Trabalho, em que houve decisão de arrematação de bem em favor de
terceiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fixação de multa diária no valor de
R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Ausência de previsão de cumulação da sanção civil
com  a  sanção  penal  por  crime  de  desobediência.  Para  a  caracterização  do  crime  de
desobediência não é suficiente o simples descumprimento de decisão judicial, sendo necessário
que não exista cominação de sanção específica. Precedentes do STJ (REsp 1492757/DF; Min.
Jorge Mussi; Quinta Turma; DJe 25/02/2015), do STF (HC 86254/RS; Min. Celso de Mello; T2; DJ
10-03-2006)  e  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°  1.23.003.000461/2014-14,  Sessão  n°  617,  de
06/04/2015, unânime). Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

88



Ata – 636ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00137280/2016

252. Processo: 1.25.002.001053/2008-69 Voto: 983/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A), praticado por representantes de pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações da Receita Federal de que os créditos tributários ainda
não  foram  definitivamente  constituídos  e  estão  com  suas  exigibilidades  suspensas,  pois  se
encontram  em  julgamento  aguardando  emissão  de  acórdão.  Crime  de  natureza  material.
Incidência da Súmula Vinculante n° 24, do STF. Falta de justa causa para persecução penal. Após
o trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá
enviar a Representação Fiscal para Fins Penais ao MPF. Homologação do arquivamento, sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

253. Processo: 1.25.008.000654/2015-23 Voto: 986/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática  de crime de sonegação fiscal  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  por
representante legal de empresa. Revisão de arquivamento (LC n° 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.  Homologação  do
arquivamento.

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

254. Processo: 1.25.008.000705/2015-17 Voto: 987/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art.  299).  Declaração de pobreza
inverídica para fins de gratuidade judiciária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc.
IV). Declaração que é passível de averiguação ulterior, não constituindo, assim, documento para
fins penais, dada sua presunção relativa de veracidade. Documento que se sujeita à averiguação
pelo Julgador e à eventual impugnação pela parte adversa no processo. Precedentes do STF (HC
85976,  Rel.  Min.  Ellen  Gracie,  Segunda  Turma,  julgado  em  13/12/2005),  do  STJ  (HC
201102201720, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta turma, julgado em 05/03/2012; HC
00136114420134030000, Rel. Desemb. Federal convocado do TRF3 André Nekatschalow, Quinta
Turma,  julgado  em  08/10/2013)  e  desta  2ª  CCR/MPF  (Procedimento  MPF  nº
1.29.012.000172/2014-84, julgado na Sessão nº 608, em 13/10/2014, unânime; e Procedimento
MPF nº 1.29.012.000139/2014-54, julgado na Sessão 614, em 11/02/2015, unânime). Atipicidade
penal da conduta encetada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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255. Processo: 1.26.001.000064/2015-23 Voto: 1140/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Supostos  crimes  de  invasão  de  terras  públicas  (Lei  nº
4.947/66, art. 20), maus-tratos de animais (Lei nº 9.605/98, art. 32) e favorecimento da prostituição
(CP, art. 228). Notícia de que o investigado teria se apossado irregularmente de área pertencente
à CODEVASF - empresa pública federal -, onde estariam funcionando um parque de vaquejada e
um bar noturno que incentiva a prostituição. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV).
Diligência. A CODEVASF informou que já havia autorização de venda das terras a determinada
pessoa, mas esta repassou os direitos sobre elas ao investigado, sem ouvir a empresa pública
federal. O investigado, então, pleiteou a regularização da ocupação da área à CODEVASF, mas,
como seu pedido foi indeferido - em razão de sua qualidade de servidor público aposentado -, ele
a cedeu a terceiro, que já requereu a regularização do lote em seu favor, estando o respectivo
processo administrativo em andamento. Dolo de invadir não configurado. Em inspeção realizada
pela CODEVASF no local, verificou-se a falta de procedência da alegação de que ali funcionariam
um parque de vaquejada e um bar noturno. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

256. Processo: 1.28.000.000048/2016-57 Voto: 1308/2016 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, em virtude da ausência de inscrição de atividade potencialmente
poluidora no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração
de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 76). Aplicação de multa de R$ 900,00 pelo
IBAMA. Atipicidade penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n°
5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

257. Processo: 1.28.000.000056/2016-01 Voto: 1309/2016 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, em virtude da ausência de inscrição de atividade potencialmente
poluidora no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração
de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08, art. 76). Aplicação de multa de R$ 1.800,00 pelo
IBAMA. Atipicidade penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.28.000.000503/2014-52, Voto n°
5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

258. Processo: 1.28.000.000112/2016-08 Voto: 1009/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
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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  relatórios  anuais  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 de R$ 2.200,00 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

259. Processo: 1.28.000.000215/2016-60 Voto: 1438/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente comunicando possível ocorrência de infração ambiental, decorrente
de deixar de apresentar relatório anual de atividades. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Infração de natureza administrativa (Decreto n° 6.514/08). Aplicação de multa pelo IBAMA.
Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°  1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°
5355/2014, Sessão n° 602, 04/08/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

260. Processo: 1.29.000.000257/2016-63 Voto: 1492/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Desaparecimento  de  uma  balança
eletrônica no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Analisadas as imagens de movimentação no corredor em frente a sala onde estava a balança,
não foi encontrada movimentação suspeita ou de pessoas que não estivessem identificadas com
o serviço. Informações de que posteriormente a balança foi localizada, tendo sido relatado que se
encontrava  em uso  em  outra  Unidade  Clínica  e  que,  em virtude  de  ter  sofrido  avaria,  fora
encaminhada para  o  serviço  de  manutenção.  Eventual  falha  na  comunicação  e  controle  das
unidades referente a localização da balança. Ausência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.29.000.002847/2015-40 Voto: 1176/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de  Controle  de  Atividades
Financeiras (COAF),  dando conta de movimentações financeiras atípicas. Possíveis crimes de
lavagem de dinheiro  e  sonegação fiscal  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º;  e  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal de que os
fatos  narrados  serão  registrados  e  submetidos  à  análise  de  interesse  e  relevância  fiscal.  As
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medidas  porventura  tomadas  e  seus  resultados  serão  comunicados  ao  MPF.  Inexistência  de
constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Natureza  material  do  delito  de  sonegação  fiscal.
Incidência da Súmula Vinculante n° 24, do STF. Quanto ao delito de lavagem de dinheiro, o art. 2º,
III,  a e b, da Lei nº 9.613/98 dispõe que seu processo e julgamento 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). Ausência de indícios da ocorrência de crime antecedente de competência da
Justiça Federal (ressalvada a referida sonegação fiscal, que aguarda análise e fiscalização por
parte da RFB). Documentação já enviada ao Ministério Público Estadual pelo COAF, para adoção
das  providências  cabíveis,  prescindindo-se  do  declínio  de  atribuições.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

262. Processo: 1.29.009.000002/2016-11 Voto: 1318/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possíveis  crimes de tráfico  de entorpecentes e  lavagem de dinheiro  (Lei  n°
11.343/06,  art.  33;  e  Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).  Representação  anônima  recebida  pela  Polícia
Federal,  noticiando  que  um dono  de  postos  de  gasolina  "faz  parte  do  tráfico  e  lavagem de
dinheiro", "frequenta o Cassino e tem negócios no Uruguai".  Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art.  62, IV). Representação vaga e imprecisa. Atipicidade, a princípio, das condutas de
frequentar o "Cassino" - situado no Uruguai - e ter negócios no Uruguai. Diligências preliminares
realizadas  pelos  policiais  não  lograram  colher  qualquer  indício  da  prática  de  tráfico  de
entorpecentes ou do crime de lavagem de dinheiro. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

263. Processo: 1.30.001.003390/2015-60 Voto: 1072/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  prática  de crime de sonegação fiscal  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  por
representantes  legais  de  empresa.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  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. Homologação
do arquivamento.

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

264. Processo: 1.30.001.003792/2015-64 Voto: 1323/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330). Suposto
descumprimento de decisão de Juízo Federal que determinou ao Município do Rio de Janeiro/RJ,
ao Estado do Rio de Janeiro e à União o fornecimento de insumos e medicamentos de que a
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parte autora da ação judicial 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 de
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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

265. Processo: 1.30.002.000247/2015-14 Voto: 1437/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  comunicando  que  determinado  estabelecimento
comercial  estaria  explorando jogos de azar.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).
Realizadas  diligências  pela  Polícia  Federal,  restou  detectado  que  no  local  existe  um Jockey
Clube, funcionando sem indícios de ilegalidade. Não localização de máquinas caça-níqueis ou de
bingo.  Não  confirmação  dos  fatos  narrados  na  representação  inicial.  Homologação  do
arquivamento.

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

266. Processo: 1.30.015.000072/2015-98 Voto: 1046/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 60). Descarte irregular de águas de
produção por diversas unidades de exploração e produção de petróleo. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em outubro de 2010. Pena máxima cominada ao
delito de 6 meses de detenção. Prazo prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI). 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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

267. Processo: 1.30.015.000074/2015-87 Voto: 1048/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 60). Descarte irregular de águas de
produção por diversas unidades de exploração e produção de petróleo. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fato  verificado  no  primeiro  semestre  de  2011.  Pena  máxima
cominada ao delito de 6 meses de detenção. Prazo prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI).
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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

268. Processo: 1.30.015.000078/2015-65 Voto: 1044/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 60). Descarte irregular de águas de
produção por diversas unidades de exploração e produção de petróleo. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fato  verificado  no  segundo semestre  de  2011.  Pena máxima
cominada ao delito de 6 meses de detenção. Prazo prescricional de 3 anos (CP, art. 109, VI).
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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

269. Processo: 1.32.000.000439/2015-68 Voto: 1283/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Expediente instaurado para acompanhar as investigações levadas a
cabo em Inquérito Policial, no que tange às ameaças e lesões corporais sofridas pela noticiante e
pessoas a elas ligadas, por contrabandistas de gasolina, para fins de avaliação da necessidade
de  inclusão  da  testemunha  no  Programa  Federal  de  Proteção  à  Testemunha.  Revisão  de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Informações  da  existência  do  IPL  n°  0045/2015
DPF/PAC/RR, instaurado para apurar a prática dos crimes de organização criminosa, contrabando
de gasolina, corrupção passiva e facilitação ao contrabando no município. Análise da necessidade
de inclusão no Programa de Proteção à Testemunha que poderá ser realizada no bojo do referido
IPL.  Desnecessidade  da  manutenção  do  presente  procedimento  ativo.  Homologação  do
arquivamento.

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

270. Processo: 1.32.000.000478/2015-65 Voto: 1177/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de descaminho (CP, art.  334). Representação recebida pela
Polícia  Federal,  noticiando  a  utilização  de perfis  de redes  sociais  para  a  comercialização  de
mercadorias estrangeiras que podem ter sido introduzidas de forma irregular no país. Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Representação  genérica.  Não  indicação  de  fatos
concretos específicos a serem investigados. Embora policiais tenham detectado, em diligência
preliminar, perfis que ofertam produtos estrangeiros, tais ofertas se davam de forma esporádica
em cada perfil, sendo que sequer é possível identificar se os produtos foram efetivamente alvo de
descaminho. 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

271. Processo: 1.33.003.000013/2016-28 Voto: 1213/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos no art. 2° da Lei n° 8.176/91 e no art. 55 da
Lei n° 9.605/98. Extração ilegal de recursos minerais, sem autorização do DNPM e da FATMA.
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Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV). Fato ocorrido em 30/06/1999. Prescrição da
pretensão punitiva (CP, art. 109, III e 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. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

272. Processo: 1.33.005.000072/2008-76 Voto: 1380/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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

Ementa: Procedimento Administrativo.  Possível  crime ambiental  previsto no art.  67 da Lei  nº  9.605/98.
Suposta concessão irregular, por servidores públicos municipais, de alvarás de construção e de
licenças  para  localização  e  funcionamento  de  estabelecimentos  em  área  de  preservação
permanente  (restinga).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Alvarás  e  licenças
concedidos entre os anos de 2002 e 2007. Pena máxima cominada em abstrato de 3 anos de
detenção.  Prazo prescricional  de 8  anos (CP,  art.  109,  IV).  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 o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

273. Processo: 1.34.003.000260/2015-14 Voto: 1386/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Suposto  pagamento  de  salários  "por  fora",  a  empregado,  por  pessoa  física.  Revisão  de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Natureza  material  do  delito.  Incidência  da  Súmula
Vinculante n° 24, do STF. Receita Federal do Brasil já devidamente notificada acerca dos fatos.
Eventual  constituição  do  crédito  tributário  ensejará  o  posterior  envio  ao  MPF  da  respectiva
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

274. Processo: 1.18.002.000248/2015-55 Voto: 1240/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEIS  CRIMES  AMBIENTAIS  (LEI  Nº  9.605/98,  ARTS.  46,
PARÁGRAFO ÚNICO, 50 E 69).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,  ART. 62,  IV).
DELITOS  DOS  ARTS.  46,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  E  50  JÁ  PRESCRITOS.  REGISTRO  DE
OCORRÊNCIA NA POLÍCIA CIVIL QUANTO AO CRIME DO ART. 69 É INSUFICIENTE PARA
CARACTERIZAR BIS IN IDEM. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar a prática de crimes ambientais previstos nos arts. 46, parágrafo único, 50 e 69 da Lei nº
9.605/98, tendo em vista a notícia da destruição de vegetação objeto de especial preservação, em
área pertencente à comunidade quilombola de Mesquita, e do posterior transporte da madeira dali
extraída, sem cobertura da guia devida. Além disso, aproveitando-se que o fiscal do IBAMA havia
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se dirigido até a Delegacia de Polícia Civil, junto com o motorista do caminhão, para registrar a
ocorrência criminosa, o responsável pelo transporte irregular da madeira teria providenciado a
retirada de um pneu do veículo - que permaneceu no local da abordagem -, com vistas a dificultar
sua apreensão. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito sob o
argumento de estar configurada a prescrição dos delitos dos arts. 46, parágrafo único, e 50 da Lei
nº 9.605/98, salientando, quanto ao crime do art. 69 da mesma lei, que este já havia sido objeto
de registro de ocorrência na Polícia Civil de Luziânia/GO. 3. Considerando que a pena máxima
cominada aos delitos dos arts. 46, parágrafo único, e 50 da Lei nº 9.605/98 é de 1 ano e que as
condutas em apuração ocorreram em abril de 2010, impende reconhecer que a pretensão punitiva
estatal, em relação a eles, está prescrita, porquanto ultrapassado o lapso de 4 anos previsto no
art. 109, V, do CP. 4. No tocante ao crime do art. 69 da Lei nº 9.605/98, porém, o simples fato de
ter sido feito o registro da ocorrência da conduta delituosa na Polícia Civil, desacompanhado de
qualquer informação quanto à efetiva instauração, ou não, do devido procedimento investigatório,
é insuficiente para fundamentar o arquivamento. Bis in idem não demonstrado. 5. Homologação
parcial do arquivamento, com a designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal apenas quanto ao delito do art. 69 da Lei nº 9.605/98, devendo
ser  averiguado  se  a  ocorrência  registrada  na  Polícia  Civil  deu  ensejo  à  instauração  de
procedimento investigatório criminal e, em caso positivo, se este já está tramitando no âmbito
federal.

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

275. Processo: 1.23.000.001806/2015-50 Voto: 1008/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATOS PREVIDENCIÁRIOS (CP, ART. 171, § 3º).  REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO  APENAS  EM
RELAÇÃO  A DOIS  DOS  BENEFÍCIOS  PREVIDENCIÁRIOS  INDEVIDAMENTE  RECEBIDOS.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática de crimes de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), tendo em vista a notícia de 20 casos de recebimento
indevido de parcelas  de benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular.  2.  A Procuradora  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. 4. À exceção
das hipóteses do 10º e do 17º dossiês do INSS constantes nos autos, em todos os demais casos
de recebimento indevido em apuração, a ausência de indícios de autoria é fundamento suficiente
para  o  arquivamento,  na  medida  em  que  o  tempo  já  transcorrido  desde  os  últimos  saques
realizados,  somado  à  inexistência  de  procuradores  cadastrados  em  nome  dos  beneficiários
falecidos e à informação de que os saques eram realizados via cartão magnético, sem que tenha
havido renovação de senhas, impossibilita a identificação dos recebedores. 5. No tocante ao 10º
dossiê,  há informação acerca da ocorrência de renovação da senha bancária utilizada para o
recebimento do benefício após o óbito do titular e, em relação ao 17º dossiê, verifica-se que havia
procurador cadastrado à época do falecimento,  existindo,  portanto, em ambos os casos,  linha
investigativa capaz de identificar os autores dos delitos. 6. Dessa forma, inexistente demonstração
inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa  causa,  afigura-se  prematuro  o
arquivamento  do  procedimento  em  relação  ao  10º  e  ao  17º  dossiês  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. Homologação parcial do
arquivamento, com a designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal apenas quanto ao 10º e ao 17º dossiês constantes nos autos.

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

276. Processo: 1.25.000.000176/2016-11 Voto: 1259/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime resultante de preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20), por
meio da internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O fato de o crime ter ocorrido
pela  rede  mundial  de  computadores  não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.
Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade.  Aplicação  do  Enunciado  nº  50  da  2ª  CCR.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Ressalva do posicionamento pessoal do Relator1. Recebimento
do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

277. Processo: 1.28.100.000157/2015-65 Voto: 990/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MOSSORO-RN

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

Ementa: Notícia da Fato. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 34, caput e/ou parágrafo único, ou,
ainda,  art.  35).  Transportar  534  kg  de  pescado  (tilápia),  sem  comprovante  de  origem  ou
autorização do órgão competente. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência
de indícios de que o pescado tenha sido capturado em área federal. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

278. Processo: 1.34.016.000007/2015-11 Voto: 1019/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta cobrança indevida por parte
de  associação  (prestadora  de  consultoria  contábil  e  financeira  para  micro  e  pequenos
empresários),  mediante  o  envio  de  boleto  para  a  residência  da  representante.  Revisão  de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.  Recebimento do
arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

279. Processo: JF-ATM-PETCRIM-0001633-
21.2014.4.01.3903

Voto: 1558/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE ALTAMIRA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESBULHO POSSESSÓRIO (CP, ART. 161, §1º, II). 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. Inquérito policial instaurado para apurar
suposta prática de crime de esbulho possessório (CP, art. 161, §1º, II), em razão da noticia de que
particulares teriam invadido o lote rural da representante além de terem ateado fogo em dois
alqueires de sua propriedade e destruído suas plantações. 2. O Promotor de Justiça declinou da
atribuição para o Ministério Público Federal, entendendo tratar-se de crime de invasão de terras
pertencentes à União (Lei nº 4.947/66, art. 20), já que o domínio da área pertenceria ao INCRA. 3.
O Procurador da República oficiante divergiu do entendimento do Ministério Público Estadual,
suscitando conflito negativo de atribuição, por compartilhar do entendimento jurisprudencial de
que  quando  um particular  promove turbação  da  posse  de  outro  particular  que  legitimamente
ocupa o imóvel  rural,  não há que se falar  em invasão de terras públicas,  e sim no crime de
esbulho possessório, de competência da Justiça Estadual. 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 STJ (CC 121.147/PR, Rel. Min. Marilza Maynard (Desembargadora
convocada do TJ/SE), TERCEIRA SEÇÃO, 13/03/2014; CC 121.150/PR, Rel. Min. Alderita Ramos
de  Oliveira  (Desembargadora  convocada  do  TJ/SE),  TERCEIRA  SEÇÃO,  20/02/2013;  CC
15.617/PA,  Rel.  Min  Vicente  Leal,  TERCEIRA SEÇÃO,  03/06/1996)  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, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o
Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

280. Processo: JF-BAR-0001907-84.2012.4.03.6138-
APE

Voto: 1559/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 38ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARRETOS/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERTADA PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE FALSIFICAÇÃO E
USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (CP, ARTS. 304 C/C 297 C/C 69 E 29). DIVERGÊNCIA
ENTRE  MAGISTRADO  E  MEMBRO  DO  MPF  ACERCA DA CAPITULAÇÃO  JURÍDICA DOS
FATOS.  NÃO  OFERECIMENTO  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL DO  PROCESSO  (LEI  Nº
9.099/95, ART. 89). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO-CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  1.Ação  Penal  ajuizada  pelo
Ministério Público Federal, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297 c/c 304
c/c 69 e 29, todos do Código Penal, tendo em vista que os acusados fizeram uso de documentos
falsificados em ações civis públicas propostas contra o INSS. 2. O Juiz Federal, após alegações
finais,  entendeu que  o fato  melhor  se  amoldaria  ao  tipo  penal  de falsificação  de  documento
particular (CP, art. 298), já que o documento falsificado seria o Livro de Registro de Filiados do
Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Ituverava.  Ainda,  consignou  que  de  acordo  com  o
entendimento doutrinário e jurisprudencial o crime de uso de documento falso, quando o mesmo
sujeito falsifica e em seguida usa o documento, seria mero exaurimento do delito de falso. Assim,
ressaltou a possibilidade de se oferecer a suspensão condicional do processo (art.  89 da Lei
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9.099/95).  3.  O  Procurador  da  República  oficiante,  por  sua  vez,  manteve  a  capitulação  da
denuncia, já que a conduta encontraria perfeita subsunção com o previsto no art. 297,§3, II, que
disciplina tratar-se de documento público falso,  a falsidade "em documento que deva produzir
efeito  perante  a  previdência  social".  4.  No  exame da  questão,  tem-se  que  o caso  é  de  não
conhecimento da remessa porquanto o membro do MPF, quando oferece denúncia, no gozo de
sua prerrogativa de independência  funcional,  esgota a atividade do Ministério  Público no que
tange à propositura da ação penal, em sintonia com o princípio da obrigatoriedade da ação penal. 
5.  Ausente  qualquer  hipótese  de  arquivamento  implícito  ou  explícito,  afigura-se  descabida  a
remessa do feito à 2ª CCR/MPF, já que ao Colegiado não é dado o poder de rever o conteúdo de
manifestação ministerial e tampouco a incumbência de ser o revisor desse juízo de pertinência.
Precedentes do STF e do STJ. 6.  Inaplicabilidade da Súmula 696 do STF, uma vez que, na
hipótese em tela, a discordância existente entre o órgão acusador e o magistrado não se restringe
à simples discussão sobre a existência ou não dos pressupostos legais permissivos da suspensão
condicional  do processo, mas à própria capitulação jurídica dos fatos,  atividade exercida pelo
Ministério  Público  Federal  quando  do  oferecimento  da  denúncia.  Precedentes  da  2ª  CCR
(Procedimento MPF nº 1.00.000.006998/2011-61, 536ª Sessão, 30/5/2011, Relatora Dra. Elizeta
Maria  de  Paiva  Ramos;  Ação  Penal  nº  5001951-60.2013.404.7203,  599ª  Sessão,  26/5/2014,
Relatora Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge). 7. Não conhecimento da remessa.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

281. Processo: JF-RJ-2010.51.01.802023-1-AP Voto: 6210/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERTADA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIFICAÇÃO E USO
DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  FALSO  (CP,  ARTS.  304  C/C  297).  DIVERGÊNCIA  ENTRE
MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO
OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI Nº 9.099/95, ART. 89).
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO-CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  1.Ação  Penal  ajuizada  pelo
Ministério Público Federal, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304,
ambos do Código Penal, tendo em vista a compra e a venda de diploma de curso técnico, e sua
posterior  apresentação  ao  Conselho  Regional  de  Química  da  3ª  Região.  2.  O  Juiz  Federal
entendeu que o fato melhor se amoldaria ao tipo penal de falsificação de documento particular
(CP, art.  298),  aduzindo que o diploma e o histórico escolar,  emitidos por entidade de ensino
privada  de  educação,  teriam  natureza  de  documentos  particulares.  Assim,  ressaltou  a
possibilidade de se oferecer a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95). 3. No
exame da questão, tem-se que o caso é de não conhecimento da remessa porquanto o membro
do MPF,  quando oferece denúncia,  no  gozo  de sua prerrogativa  de  independência  funcional,
esgota a atividade do Ministério Público no que tange à propositura da ação penal, em sintonia
com o princípio da obrigatoriedade da ação penal. 4. Ausente qualquer hipótese de arquivamento
implícito ou explícito, afigura-se descabida a remessa do feito à 2ª CCR/MPF, já que ao Colegiado
não é dado o poder de rever o conteúdo de manifestação ministerial e tampouco a incumbência
de ser o revisor desse juízo de pertinência. Precedentes do STF e do STJ. 5. Inaplicabilidade da
Súmula 696 do STF, uma vez que, na hipótese em tela, a discordância existente entre o órgão
acusador e o magistrado não se restringe à simples discussão sobre a existência ou não dos
pressupostos  legais  permissivos  da  suspensão  condicional  do  processo,  mas  à  própria
capitulação  jurídica  dos  fatos,  atividade  exercida  pelo  Ministério  Público  Federal  quando  do
oferecimento da denúncia. Precedentes da 2ª CCR (Procedimento MPF nº 1.00.000.006998/2011-
61, 536ª Sessão, 30/5/2011, Relatora Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos; Ação Penal nº 5001951-
60.2013.404.7203, 599ª Sessão, 26/5/2014, Relatora Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge). 6. Não
conhecimento da remessa.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.
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282. Processo: JFRJ/SPA-0500317-
23.2015.4.02.5108-INQ

Voto: 1533/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  crime  de  falsa  identidade  (CP,  art.  307)  e  calunia  (CP,  art.  138)
praticado  via  internet,  entre  particulares.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

283. Processo: JF-JAU-0001639-88.2015.4.03.6117-
INQ

Voto: 1597/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME  DE  CONTRABANDO  (ART.  334,  DO  CP,  APÓS
REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014). APREENSÃO DE 01 MAÇO DE CIGARRO. MPF:
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. JUIZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR
(ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). EXCEPCIONAL APLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1.
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  de  contrabando,  crime  plasmado  no
artigo  334,  do  Diploma Aflitivo,  após  redação  dada pela  Lei  nº  13.008/2014,  tendo  em vista
apreensão,  por Policiais  Civis,  em 19/03/2015, no Município  de Jaú/SP,  de 01 (um) maço de
cigarro de origem estrangeira, sem a documentação comprobatória de sua introdução regular no
território nacional. 2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do apuratório
com base no princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado. 4. Remessa dos autos a
este Colegiado (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 5. 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.  6. Todavia, in casu, foram apreendidos, apenas, 01
(um) maço de cigarros de origem estrangeira e sem registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  ANVISA, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta sub
examine. 7. Insistência no arquivamento do feito.

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

284. Processo: JF-PPR-0000175-10.2016.4.03.6112-
INQ

Voto: 1609/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 12ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PRESIDENTE PRUDENTE/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). VALOR DO
TRIBUTO ILUDIDO SUPERIOR A R$ 10.000,00. MPF: 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  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$
23.982,39. 2. Pedido de arquivamento com arrimo no princípio da insignificância, haja vista serem
dois os autores do delito, sendo que o valor dos tributos iludidos para cada um dos investigados
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não ultrapassaria o teto de R$ 20.000,00. 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 até 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.

285. Processo: JFRJ/NFR-0500035-
91.2015.4.02.5105-INQ

Voto: 1548/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NOVA FRIBURGO

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 06/2004 a 06/2006. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como renovação da senha, já que os saques eram efetuados por cartão magnético. Mesmo após
diligências efetuadas pela autoridade policial, não foi possível a comprovação da autoria delitiva.
Impossibilidade  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual,  uma  vez
transcorridos quase 10 anos do último recebimento irregular. Homologação do arquivamento.

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

286. Processo: JF/SP-0003283-68.2015.4.03.6181-
PCD

Voto: 2042/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: VOTO VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334).
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO
NO ARTIGO 20,  CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART.
28,  C/C  LC 75/93,  ART.  62,  IV).  INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A EVENTUAL
REITERAÇÃO DA CONDUTA. ENUNCIADO N° 49 DA 2ª CCR. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
PROCURADOR OFICIANTE. 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, no valor de R$
7.695,00. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento com
base no princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal, que considerou necessário o
prosseguimento das investigações para uma melhor apuração dos fatos e colheita de elementos
confiáveis para eventual incidência da insignificância. 4. Enunciado n° 49 da 2ª CCR: Admite-se o
valor fixado no art.  20,  'caput',  da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração
da conduta. 5. No caso, não consta dos autos a informação se o investigado já foi autuado pela
Receita Federal em outras ocasiões pela importação de mercadorias de origem estrangeira, sem
recolhimento dos tributos devidos. 6. Mero pedido de informações ao Procurador da República
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oficiante que não fere a independência funcional do membro e nem se confunde com a análise do
mérito. No caso, nada impede que o membro do parquet, após cumprir o solicitado, ratifique seu
posicionamento, oportunidade na qual a Câmara fará seu juízo de mérito e, caso discorde do
posicionamento  do  Procurador  da  República,  designará  outro  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. 7. Devolução dos autos ao Juízo da 3ª Vara Federal de São Paulo, para que
abra vistas ao Procurador da República oficiante prestar as informações solicitadas.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por maioria, deliberou pela devolução dos autos ao
Procurador da República oficiante, nos termos do voto proferido pelo Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho, vencido em parte o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da
votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

287. Processo: PRM-JND-3422.2015.000118-9-INQ Voto: 1571/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito  policial.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticado  em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social   INSS. Recebimento indevido de parcelas de
benefício de amparo social a idoso (LOAS), em desatendimento ao requisito da renda mensal per
capta  familiar  inferior  a   do  salário-mínimo.  Beneficiária  que  teria  deixado  de  declarar,  em
formulário do INSS, rendimento de seu cônjuge, que teria passado a possuir vínculo empregatício
em sociedade empresária privada, posteriormente à concessão do citado benefício. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Constatação de que o esposo da segurada
estava,  de  fato,  desempregado,  à  época  em  que  postulada  a  benesse.  Ademais,  após  a
superveniência do referido emprego, o marido da investigada também era idoso, de sorte que não
foi desatendido, nem mesmo, o critério econômico do grupo familiar (critério subjetivo), já que a
jurisprudência pátria desconsidera, para obtenção da graça assistencial, a renda de outro idoso ou
deficiente do cálculo da renda econômica familiar. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE
580963, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Julgado em 18/04/2013, Processo Eletrônico
Repercussão  Geral  -  Mérito  Dje-225  Divulg.  em 13-11-2013  Public.  Em 14-11-2013)  e  deste
Colegiado (Voto nº 1509/2015; Procedimento MPF nº 1.33.000.001630/2013-28; Sessão: 616ª de
18/03/2015;  votação  unânime).  Não  ocorrência  do  crime  examinado.  Homologação  do
arquivamento.

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

288. Processo: 1.34.004.000474/2015-72 Voto: 1602/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTICIA  DE  FATO.  SUPOSTO  COMÉRCIO  DE  CANETAS  LEITORAS  IMPORTADAS
FRAUDULENTAMENTE.  FALSIFICAÇÃO  DE  DADOS  EM  DECLARAÇÃO,  VISANDO  À
SUPRESSÃO  DOS  IMPOSTOS  DEVIDOS  PELA  ENTRADA  DOS  PRODUTOS  NO  PAÍS.
CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES INSTALADO ENTRE MEMBROS OFICIANTES NA
PRM  DE  SANTOS/SP  E  NA  PRM  DE  CAMPINAS/SP.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE
COLEGIADO.  CONHECIMENTO DO  CONFLITO.  POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO  (CP,
ART.  334,  §  1º,  ALÍNEA C)  PRATICADO  ANTES  DO  ADVENTO  DA LEI  Nº  13.008/2014.
COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO PENAL QUE É DEFINIDA PELO LUGAR DA EFETIVA
APREENSÃO DOS BENS (SANTOS/SP). APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 151 DO STJ AO CASO
EXAMINADO.  ATRIBUIÇÃO  DO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA  SUSCITADO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Noticia  de  fato  que  foi  instaurada  a  partir  de
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Representação Fiscal para Fins Penais enviada ao Ministério Público Federal, dando conta de
suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 334, § 1º, alínea c), praticado antes do advento
da Lei nº 13.008/2014, tendo em vista comércio de canetas leitoras importadas irregularmente
pelos representantes legais das sociedades empresárias investigadas, mediante falsificação de
dados em declaração (em 2011), visando à supressão dos impostos devidos pela entrada dos
produtos no país.  2. A Procuradora da República atuante na PRM  Campinas/SP promoveu o
declínio de atribuição em favor da PRM  Santos/SP, amoldando os fatos ao crime previsto no art.
299 do Código Penal e sustentando que a apuração e a responsabilização dos possíveis autores
do delito deve ocorrer no local da apreensão dos bens, isto é, em Santos/SP. 3. O Procurador da
República oficiante na PRM de Santos/SP, todavia, devolveu os autos à origem, ajustando os
fatos ao delito de descaminho consumado e assinalando que a investigação deverá ser conduzida
no Município onde é sediado o ente coletivo investigado (Hortolândia/SP), sob atribuição da PRM
Campinas/SP, pois ali se consumou o crime, já foi o local do recebimento e da venda dos bens
importados fraudulentamente. 4. A Procuradora oficiante na PRM  Campinas suscitou, assim, o
presente conflito negativo de atribuições, determinando a remessa dos autos a este Colegiado,
para análise revisional. 5. Conhecimento da remessa. 6. No mérito, os fatos se ajustam, a priori,
ao crime de descaminho, já que a conduta dos investigados consistiu no comércio de produtos de
procedência estrangeira importados fraudulentamente, ou seja, mediante supressão dos impostos
devidos pela sua entrada no país. 7. Aplicação ao caso do Verbete Sumular nº 151 do Superior
Tribunal de Justiça, que fixa a competência para eventual ação penal, por crime de contrabando
ou descaminho, pelo lugar da apreensão do bem, ainda que as apurações preliminares indiquem
que o crime tenha se consumado em outro local (CC nº 119.247/SP, Terceira Seção, Min. Laurita
Vaz,  DJe  de  14.05.2012).  8.  Atribuição  para  apuração  dos  fatos  noticiados  que  incumbe  ao
Procurador da República oficiante na PRM de Santos/SP, localidade em que foram apreendidas
as mercadorias irregulares.  9.  Conhecimento do conflito negativo de atribuições e,  no mérito,
designação do Procurador da República Suscitado para prosseguir na persecução penal.

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

289. Processo: 1.13.000.002166/2014-61 Voto: 989/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO POR MÉDICOS
CONTRA ÍNDIO. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO APURATÓRIO AO MPE,
COM AMPARO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL NO FEITO. REVISÃO (ENUNCIADO
32  DESTA 2ª  CCR).  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL  PARA APRECIAR  O  CASO.
DIREITO SOCIAL ESSENCIAL DOS INDÍGENAS À SAÚDE. OMISSÃO NO DEVER DA UNIÃO
DE ASSEGURAR E PRESTAR DE FORMA EFICIENTE TAL DIREITO. FATALIDADE QUE TEVE
INÍCIO  QUANDO  A VÍTIMA AINDA SE  ENCONTRAVA DENTRO  DO  TERRITÓRIO  TRIBAL
(POSSÍVEL OMISSÃO DOS SERVIDORES DO DSEI), CONTINUOU DENTRO DE AEROPORTO
(POSSÍVEL AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DEVIDA) E PRODUZIU RESULTADO A BORDO DE
AERONAVE (NÃO HAVENDO PROVA DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO MÉDICA). FALHA NO
SERVIÇO DA UNIÃO. INFRAÇÃO QUE NÃO ATINGE, APENAS, O ÍNDIO, INDIVIDUALMENTE,
MAS  TODA SUA COMUNIDADE  (GRUPO  HUMANO  ÉTNICO  EM  EXTINÇÃO).  ESPECIAL
INTERESSE  FEDERAL NA PRESERVAÇÃO  INDÍGENA (EXTREMA VULNERABILIDADE  DA
ETNIA).  NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIA PARA O  ESCLARECIMENTO  DOS  FATOS.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar  possível
crime de homicídio culposo, ocorrido em 31.05.2013, de paciente indígena da tribo Yanomami,
que necessitava de tratamento médico contínuo, em razão de acidente sofrido quando tinha 12
anos, e precisou ser removido em voo marcado para as 11h daquele dia, de Maturucá/AM para
Boa Vista/AM. Porém, ao chegar ao local para prestar assistência, a equipe médica percebeu que
havia esquecido os potes de vezes [sic] e, então, resolveram voltar para buscá-los, de modo que,
quando do retorno ao aeroporto de para buscar o paciente, às 17:30h, com apenas 30 (trinta)
minutos após o voo, a vítima não resistiu e faleceu. 2. Promoção de declínio de atribuições do
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apuratório  ao  Ministério  Público  Estadual  pelo  Procurador  oficiante,  sob  alegativa  de  que  a
fatalidade do índio não se deu por falha direta do serviço de transporte aéreo, mas por eventual
culpa (omissão) da equipe médica, com relação ao procedimento de verificação dos materiais
necessários, antes de empreender voo ao encontro do paciente,  e não a bordo da aeronave.
Registrou o Membro do Ministério Público Federal, assim, que tais fatos não dizem respeito a
interesses  intrínsecos  às  etnias  indígenas,  no que  concerne  aos  seus  costumes,  tradições  e
problemática de demarcação de terras, pelo que carece a Justiça Federal de competência para
apreciação do caso. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos
termos do Enunciado nº 32. 4. Declínio inadequado. Competência da Justiça Federal para analisar
o feito (interpretação sistemática dos arts. 109, incisos IV, IX e XI, e 231, ambos da CF, cc. o art.
6º do CP). 5. Os fatos ora examinados versam sobre direito social de indígena à escorreita e
essencial prestação de serviço público de saúde, mostrando-se desinfluente o delito ter atingido, a
priori,  apenas,  01  indivíduo  componente  do  grupo  tribal,  o  qual,  também,  foi  vitimizado  pela
infração, já que afetada a integralidade da comunidade e os direitos e garantias a ela inerentes,
em razão da precária assistência à saúde a toda a tribo. Não bastasse isso, a omissão criminosa
teve início quando o índio ainda estava dentro de sua terra (possível omissão dos servidores do
DSEI), continuou dentro de aeroporto (ausência de adequada assistência) e produziu o resultado
óbito a bordo da aeronave (não havendo, ainda, prova/diligência comprobatória da ausência de
omissão  médica),  a  se  despertar,  com  maior  rigor,  a  competência  da  Justiça  Federal  para
processar e julgar a hipótese, revelando-se imperiosa, ademais, a realização de diligências para o
escorreito esclarecimento dos fatos. 6. Outrossim, a União tem o dever de prestar eficientemente
o serviço à saúde indigenista, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena ¿ DSEI, órgão da
Secretaria  Especial  de  Saúde  Indígena  ¿  SESAI,  vinculada  ao  Ministério  da  Saúde,  o  qual,
juntamente  com  a  Fundação  Nacional  de  Saúde  ¿  FUNASA,  tem  o  dever  de  adotar  as
providências necessárias para que os DSEIs no Brasil estejam em plena capacidade operacional
(Decreto nº 6.878/09). Cabe à SESAI (órgão parceiro da Fundação Nacional do Índio ¿ FANAI)
coordenar e executar o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena em todo
Território Nacional, articulando e avaliando ações de atenção à saúde no âmbito do subsistema de
saúde indígena, identificando, organizando e disseminando conhecimentos referentes à saúde
indígena e estabelecer  diretrizes e critérios para o planejamento,  execução,  monitoramento e
avaliação das ações de saneamento ambiental e de edificações nos DSEIs (Decretos nº 7.335/10
e nº 7.336/10). 7. A Constituição Federal de 1988, sensível às particularidades da cultura silvícola,
estabeleceu o regime jurídico constitucional próprio dos indígenas, preordenando um conjunto de
normas para efetivamente proteger os direitos e interesses dos índios. Sob esse aspecto, não se
pode conceber que um direito tão relevante seja subtraído deste sistema especial de proteção, à
conta de não ser expressivo o grupo tribal vitimizado, nem que não tenha havido mácula a este
serviço federal. É dizer: o grupo humano em comento é minoria (em extinção), pelo que a União
detém especial interesse na preservação desta etnia (máxime diante da extrema vulnerabilidade),
ou seja, tem a missão constitucional (art. 231 da CF) de proteger os direitos das comunidades
indígenas.  8.  A Convenção nº 169 da OIT (Decreto nº 5.051/2004, art.  25),  também, tem por
marca, dentre outras, obrigar os governos a assumirem a responsabilidade de desenvolver ação
coordenada e sistemática de proteção dos direitos dos povos indígenas, garantindo o respeito
pela sua integralidade, com pleno gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais. 9. Não
homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

290. Processo: 1.20.000.001826/2015-32 Voto: 1607/2016 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. 259 OU 268 DO CP E DO ART. 61 DA LEI Nº
9.605/98.  DOENÇA  DA  VACA  LOUCA.  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES
ANCORADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL NO FEITO.  REVISÃO DE DECLÍNIO
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(ENUNCIADO  Nº  32  DESTA 2ª  CCR).  EVENTUAIS  EFEITOS  AMBIENTAIS  E  DE  SAÚDE
PÚBLICA  QUE  NÃO  SE  RESTRINGEM  AO  ÂMBITO  DOS  ESTADOS  DA  FEDERAÇÃO,
INDIVIDUALMENTE  CONSIDERADOS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de fato que
foi instaurada para apurar supostos crimes tipificados no artigo 259 (difusão de doença ou praga)
ou  268  (infração  de  medida  sanitária  preventiva)  do  Código  Penal  e  no  artigo  61  da  Lei  nº
9.605/98, tendo em vista uso de subproduto de origem animal para a alimentação de bovinos, em
violação  ao  art.  1º  da  Instrução  Normativa  nº  08  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e
Abastecimento, balizada nas recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE),
das  quais  o  Brasil  é  signatário,  que  visam  a  evitar  o  aparecimento  e  disseminação  da
Encefalopatia  Espongiforme Bovina   EEB,  mais  conhecida  como ''doença  da  vaca  louca''.  2.
Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual pelo Procurador oficiante, com arrimo na
ausência de interesse federal no feito. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do Enunciado nº 32. 4. Declínio inadequado. 5.
Em recente posicionamento, este Colegiado, à unanimidade, abraçou a tese no sentido de que
cabe  ao  Ministério  Público  Federal  perseguir  os  delitos  em  apreço  (Precedente:  IPL  nº
00703/2013, Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, julgado na Sessão de Revisão nº
633, à unanimidade, em 18/12/2015).  6.  O potencial  lesivo das condutas 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.  7.  Não  homologação  do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

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

291. Processo: 1.23.000.000552/2015-52 Voto: 1606/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  OMISSÃO  DE  ANOTAÇÃO  DE  CTPS,
SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS,  ALÉM  DE  FRUSTRAÇÃO  DE
DIREITOS  TRABALHISTAS  E  FALSIDADES.  SENTENÇA  LABORAL  QUE  CONDENOU  O
INVESTIGADO  AO  PAGAMENTO  DE  VERBAS  RESCISÓRIAS  E  PREVIDENCIÁRIAS.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO, QUANTO AO CRIME DE FRUSTRAÇÃO
DE DIREITOS TRABALHITAS,  E  DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MPT,  QUANTO AOS
FATOS  RESTANTES.  REVISÃO.  RECEBIMENTO  DA  REMESSA  COMO  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES  AO  MPE.  HOMOLOGAÇÃO  PARCIAL  DO  DECLÍNIO,  EM  RELAÇÃO  AOS
CRIMES DOS ARTS. 299 E 203 DO CP, DADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL NA
HIPÓTESE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR CONTINUIDADE ÀS
INVESTIGAÇÕES, EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 337-A DO CP, QUE ABSORVE O DELITO
DO ART. 297, § 4º, ANTE O NÍTIDO INTUITO DE SONEGAÇÃO FISCAL. 1. Notícia de fato que
foi instaurada a partir de representação enviada ao Ministério Público Federal pelo Juízo da Vara
do Trabalho de Castanhal/PA, dando conta da prática de possíveis delitos, constatados no bojo de
reclamação  ali  em  trâmite.  2.  Reclamadas  que  foram  condenadas  ao  pagamento  de  verbas
rescisórias (em decorrência do reconhecimento de horas extras etc.) e previdenciárias, tendo sido
apontados no decisum, ainda, indícios de irregularidades na constituição de uma cooperativa, vez
que teriam confeccionado crachás para seus trabalhadores com inscrição de tal ente, sem que,
porém, nenhum deles integrasse o respectivo quadro de empregados, a indicar ocorrência dos
supostos crimes previstos nos arts.  299,  203,  297,  § 4º,  e 337-A, todos do Código Penal.  3.
Promoção de arquivamento do apuratório pela Procuradora oficiante, no que toca ao crime do art.
203 do Estatuto Repressivo, e declínio de atribuições ao Ministério Público do Trabalho, no que
tange aos demais fatos. 4. Remessa dos autos a este Colegiado. 5..A presente remessa deve ser
recebida como declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, não assistindo, no mérito,
razão à Presentante ministerial. 6. Em relação às possíveis falsidades (perpetradas junto à Junta
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Comercial  órgão estadual) e à frustração de direitos trabalhistas, não se infere dessas condutas
lesão a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou
de suas empresas públicas, versando os fatos laborais sobre direitos individuais do empregado
que ajuizou a citada ação e dos demais trabalhadores das sociedades reclamadas, de modo que
não se desperta a competência da Justiça Federal para a análise desses fatos.  7. O Superior
Tribunal de Justiça já assentou-se que: ¿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,  DJe
21/08/2014; AgRg no CC nº 129.181/MG, Terceira Seção, DJe 25/08/2014; CC nº 118.436/SP,
Terceira Seção, DJe DJe 29/05/2013). 8. Lado outro, no que pertine aos delitos dos arts. 297, § 4º,
e  337-A,  ambos  do  Diploma  Aflitivo,  tem-se  que  aquele  resta  absorvido  por  este,  já  que
perpetrada a conduta com o nítido intuito de sonegação das contribuições previdenciárias devidas
ao Instituto Nacional do Seguro Social ¿ INSS, crime sobre o qual o Ministério Público Federal
detém atribuição  para  prosseguir  nas  investigações,  conforme recentes  julgados  do  Eg.  STJ
(AREsp  386863,  Dje  de  18/06/2015;  Aresp  012926,  DJe  13/08/2014;  Resp  1323867,  Dje  de
06/05/2013;  HC  114051/SP,  5ª  Turma,  unânime,  DJe  de  25/04/2011;  e  EREsp  1154361/MG,
Terceira  Seção,  DJe  de  06/03/2014).  9.  Precedentes  do  Eg.  STJ  (AREsp  386863,  Dje  de
18/06/2015; Aresp 012926, DJe 13/08/2014; Resp 1323867, Dje de 06/05/2013; HC 114051/SP, 5ª
Turma, unânime, DJe de 25/04/2011; e EREsp 1154361/MG, Terceira Seção, DJe de 06/03/2014).
10. Ademais, nos autos do Procedimento nº 1.25.000.000894/2013-36, o Conselho Institucional do
MPF, reformando decisão proferida por esta 2ª CCR, em caso análogo, entendeu pela absorção
do crime previsto no art. 297, § 4º, pelo crime previsto no art. 337-A, amos do CP. 11. Com essas
considerações,  voto:  a)  pelo  recebimento  da  promoção de  arquivamento  e  de  declínio  como
declínio de atribuições; b) pela homologação parcial do declínio ao Ministério Público do Estado
do Pará, quanto aos crimes dos arts. 299 e 203 do CP; e c) pela designação de outro Membro do
MPF para dar continuidade às investigações, quanto ao crime do art. 337-A do CP. 12. Remessa
dos autos ao Procurador-Chefe da PR/PA, para cumprimento e para extração de cópia deste
procedimento ao MP/PA, cientificando-se a Procuradora oficiante e a Procuradoria do Trabalho no
Pará (para as providências cabíveis quanto às irregularidades cíveis trabalhistas).

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.

292. Processo: 1.34.015.000298/2015-40 Voto: 1600/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  SUPOSTOS  CRIMES  AMBIENTAIS.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  DO
APURATÓRIO AO MPE ANCORADO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE FEDERAL NO FEITO.
REVISÃO  (ENUNCIADO  Nº  32  DESTA  2ª  CCR  E  ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).
RECEBIMENTO PARCIAL DO DECLÍNIO COMO ARQUIVAMENTO. ATIPICIDADE PENAL DA
CONDUTA DE  NÃO  APRESENTAR  CERTIFICADO  DE  REGULARIDADE  JUNTO  AO  CTF.
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  INTERESSE  FEDERAL NAS  DEMAIS  CONTUDAS,
INCIDINDO  A  SÚMULA  Nº  122  DO  STJ  EM  RELAÇÃO  A  ALGUNS  FATOS.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar supostos
crimes ambientais,  tendo  em vista  ofício  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  pelo  Instituto
Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis   IBAMA,  relatando  que  a
sociedade  empresária  investigada  foi  autuada  por:  a)  não  ter  autorização  de  manejo  de
estabelecimento comercial de produtos e subprodutos da fauna silvestre; b) utilizar subproduto da
fauna brasileira em desacordo com a autorização ambiental competente; c) introduzir espécime
animal  da  fauna  exótica  sem  parecer  técnico  favorável  e  licença  expedida  pela  autoridade
responsável; d) operacionalizar o empreendimento com a licença vencida desde 18/08/2014; e e)
não apresentar certificado de regularidade junto ao Cadastro Técnico Federal  CTF. 2. Promoção
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de declínio de atribuições do apuratório ao Ministério Público Estadual pela Procuradora oficiante,
sob a alegativa de ausência de interesse federal na causa. 3. Os autos vieram a esta 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR e art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 4. A
não  apresentação  de  certificado  de  regularidade  junto  ao  CTF,  se  crime  fosse,  seria  de
competência  da  Justiça  Federal,  por  se  tratar  de  cadastro  obrigatório,  a  ser  realizado,
exclusivamente,  junto  ao  IBAMA  (órgão  federal),  para  controle  ambiental  de  atividades
potencialmente  poluidoras.  Todavia,  tem-se,  aqui,  mera  infração  administrativa,  perfeitamente
ajustável às disposições do art.  81 do Decreto nº  6.514/08,  sendo, pois,  conduta penalmente
atípica, a permitir que este Colegiado receba o declínio como arquivamento e o homologue. 5. Em
relação  aos  demais  fatos,  porém,  não  merece  prosperar  o  pleito  declinatório.  6.  O  órgão
responsável para autorizar a forma de utilização do subproduto da fauna brasileira é o IBAMA,
que emite as diretrizes para tal uso, as quais deveriam ter sido rigorosamente obedecidas pela
sociedade empresária autuada, que, ao revés, manejou retalhos de pele de animais silvestres da
fauna brasileira em desacordo com a autorização expedida. 7. A Instrução Normativa nº 169/2008
do IBAMA, em seu Anexo II, estabelece que, para o comércio de peles de animais silvestres, o
produto  deverá  ter  nota  fiscal  e  sistema  de  marcação.  Aqui,  no  entanto,  as  notas  fiscais
adversadas  não  possuem  descrição  na  numeração  de  lacre,  não  sendo  possível  a  sua
comparação com os lacres encontrados na fábrica, e, ainda, possuem número de peles descritos
na nota fiscal em quantidade superior ao número de lacres encontrados na vistoria. Constatou-se
que 12 (doze) retalhos de peles encontrados no local estavam com lacres abertos, não podendo
ser considerados como sistema de marcação. Já as 06 (seis) peles de lagarto e 01 (uma) pele de
Python não possuíam documentação nenhuma. 8. Lado outro, ambos os nomes das espécies de
animais  silvestres  referidas  estão  elencados  no  Anexo  II  da  Convenção  sobre  o  Comércio
Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES, isto é,
estão em perigo de extinção (Decreto nº 3.607/2000, art. 2º), pelo que aplicável é a dicção do
Enunciado nº 44 deste Colegiado à situação examinada. 9. Outrossim, a introdução de espécime
animal  da fauna exótica no país  pelo  investigado necessitava de parecer  técnico favorável  e
licença expedida pela CITIES brasileira, que deveria ter efetuado, previamente, a liberação da
Licença de Importação (LI) no Siscomex, o que não ocorreu, em contrariedade à IN nº 04/2014 do
IBAMA.10. Logo, no que pertine a tais condutas, inarredável se mostra o interesse federal no feito,
a justificar o prosseguimento das investigações, já que presentes estão os indícios e provas da
autoria e da materialidade delitivas. 11. Quanto às demais ações (as quais, no ponto, eram de
competência de órgão estadual, da CETESB), dada a inafastável conexão fático-probatória com
as de competência da Justiça Federal, reclama-se a incidência do Verbete Sumular nº 122 do
Superior  Tribunal  de  Justiça  ao  caso  vertente,  ensejando,  também,  a  continuidade  das
investigações, pois manifestos são os indícios e provas da autoria e da materialidade desses
delitos. 12. Recebimento parcial do declínio de atribuições como arquivamento. Homologação do
arquivamento.  Não  homologação  do  declínio  e  designação  de  outro  Membro  do  MPF  para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo conhecimento parcial
do  declínio  de  atribuições  como arquivamento  e,  nesta  parte,  pela  homologação  da  conduta
inserta no Auto de Infração n° 9044464-E, e pela não homologação do declínio em relação às
condutas dos demais autos infracionais,  com a consequente designação de outro Membro do
MPF para prosseguir na persecução criminal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

293. Processo: JF/SP-0001853-18.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 1539/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/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, AMBOS 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, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de sementes de maconha (Cannabis Sativa
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Linneu), oriundas do exterior e destinadas a investigado com endereço em Belo Horizonte/MG 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, com fundamento na
atipicidade da conduta. Discordância do magistrado. 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. 4. A conduta do
investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou
matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente.  Precedentes STJ (AgRg no REsp
1546313/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015,
DJe  05/11/2015)  5.  Assim,  independentemente  de  a  importação  das  sementes  ter  sido  para
consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do
investigado  reveste-se  de potencialidade  lesiva  e  de tipicidade  formal,  que  será devidamente
avaliada na instrução processual.  6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à
persecução penal.

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

294. Processo: JF/SP-0015191-93.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 1540/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/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, AMBOS 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, ambos
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 Rio das Ostras/RJ 2. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  dos  autos,  com fundamento  na
atipicidade da conduta. Discordância do magistrado. 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. 4. A conduta do
investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou
matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente.  Precedentes STJ (AgRg no REsp
1546313/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015,
DJe  05/11/2015)  5.  Assim,  independentemente  de  a  importação  das  sementes  ter  sido  para
consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do
investigado  reveste-se  de potencialidade  lesiva  e  de tipicidade  formal,  que  será devidamente
avaliada na instrução processual.  6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à
persecução penal.

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

295. Processo: 1.23.008.000277/2015-05 Voto: 1554/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTICIA DE FATO. MPF: ATIPICIDADE. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC N°
75/93).  CRIME AMBIENTAL (ART. 52 DA LEI N° 9.605/98).  ARQUIVAMENTO INADEQUADO.
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DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  noticia  de  fato  autuada  para
apurar possível crime de perseguir espécimes da fauna silvestre sem a devida permissão, previsto
no art. 29 da Lei nº 9.605/98, em virtude de particular ter sido flagrado em um dos ramais da
FLONA do  Jamanxim  pilotando  uma motocicleta  e  portando  um rifle  de  repetição  calibre  22
desmontado.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante,  em razão  do  investigado  não  ter  sido
flagrado em ato de caça ou mesmo perseguição, carregando uma arma desmontada, entendeu
não haver materialidade na conduta, tornando-a atípica, e promoveu o arquivamento dos autos. 3.
No entanto, a conduta enquadra-se no tipo penal previsto no art. 52 da Lei n° 9.605/98: Penetrar
em Unidade de Conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para
exploração  de  produtos  ou  subprodutos  florestais,  sem licença  da  autoridade  competente.  4.
Desse modo, impõe-se o prosseguimento da persecução penal. 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.

296. Processo: 1.24.000.001355/2015-13 Voto: 1522/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) praticado pela Prefeitura do Município de
Araçagi/PB, em virtude do não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas
dos  segurados.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito
entendendo  se  tratar  de  crime  material,  que  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário.  3.  Atecnia do art.  83 da Lei 9.430/96.  Pela análise da Súmula Vinculante nº  24, do
Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o prévio exaurimento da via administrativa é condição
objetiva de punibilidade apenas em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. 4. O
crime tipificado no art.  168-A do Código Penal é de natureza formal.  Caracteriza-se pelo não
repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo
penal não se refere a supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a
persecução penal  até  o  término  de  procedimento  administrativo  destinado  a apurar  o  crédito
tributário.  5.  Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

297. Processo: 1.24.000.001625/2015-96 Voto: 1545/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) praticado pela Prefeitura do Município de
Jacaraú-PB.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito
entendendo  se  tratar  de  crime  material,  que  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito
tributário.  3.  Atecnia do art.  83 da Lei 9.430/96.  Pela análise da Súmula Vinculante nº  24, do
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Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o prévio exaurimento da via administrativa é condição
objetiva de punibilidade apenas em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. 4. O
crime tipificado no art.  168-A do Código Penal é de natureza formal.  Caracteriza-se pelo não
repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo
penal não se refere a supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a
persecução penal  até  o  término  de  procedimento  administrativo  destinado  a apurar  o  crédito
tributário.  5.  Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

298. Processo: 1.28.000.000898/2015-74 Voto: 1610/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NF.  SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,  ART.  299).  ANOTAÇÃO TÉCNICA
EMITIDA  POR  FUNCIONÁRIO  DO  CREA/RN  COM  TEOR  INVERÍDICO.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO ANCORADO NA NÃO OCORRÊNCIA DO DELITO NOTICIADO. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. JUNTADA DE NOVA DOCUMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO
DE  ARQUIVAMENTO.  REVISÃO  (ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS
PARA O ESCLARECIMENTO E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DOS FATOS E COLETA DE PROVAS
DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato que foi instaurada para apurar
suposto  crime de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  tendo  em vista  emissão  de  documento
público  com informações  supostamente  inverídicas  por  funcionário  do  Conselho  Regional  de
Engenharia  e  Agronomia  CREA no Rio  Grande do Norte.  2.  Representante  que  narra  ter  o
investigado emitido notificação preventiva de teor inverídico, com data de 29 de julho de 2010, em
razão de fiscalização in loco, relativa à execução de projeto arquitetônico e hidrossanitário de
construção residencial, atestando que o imóvel se encontrava em fase de acabamento, quando a
propriedade já contava, naquela oportunidade, com carta Habite-se, datada de 13 de maio de
2010, assinada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, com a devida emissão da Anotação
de  Responsabilidade  Técnica  (ART).  3.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito, por entender, em síntese, não ter restado configurado o crime noticiado. 4.
O representante apresentou novos documentos e pedido de reconsideração, sustentando que:
Esses imóveis apresentavam varias irregularidades praticas recorrentes de crimes, um esquema
criminoso  com anuência  ou  participação  do  Conselho  ().  Em síntese,  existe  um contrato  de
prestação de serviço de engenharia sem minha autorização, inclusive com meu nome incompleto,
nº da carteira do profissional junto ao CREA/CONFEA, errado, qualificação profissional errada,
ausência  de  endereço  e  falta  de  assinatura.  ()  Destaca  se  ainda,  que  estes  imóvel  foram
financiado  pela  Caixa  Econômica  Federal,  com ações fraudulentas.  (SIC).  5.  Manutenção do
arquivamento pela Presentante ministerial, sob os mesmos fundamentos. 6. Remessa dos autos a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 62, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93). 7.
Arquivamento prematuro. 8. No atual estágio da persecução criminal,  apenas seria admitido o
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, e após
esgotadas todas 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. 9. No caso em apreço, o representante juntou aos autos vários documentos e dados de
informação a respeito das possíveis condutas criminosas (aduziu nomes, data, modo que os fatos
ocorreram etc.), extraindo-se da notitia criminis, com efeito, indícios de falsidades, além de outros
delitos de interesse federal,  pelo que se mostra  imperiosa a realização de diligências para a
escorreita elucidação fática, delimitação do objeto da investigação e coleta de provas da autoria e
materialidade delitivas. 10. Necessidade de realização de diligências para o esclarecimento dos
fatos e  coleta  de provas  da autoria  e  da  materialidade  criminosas.  11.  Não homologação do
arquivamento.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
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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.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

299. Processo: DPF/AM-01135/2015-INQ Voto: 1959/2016 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Voto vencedor. Notícia de fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e ambiental
(Lei  nº  9.605/98,  art.  46,  Parágrafo  Único),  atribuídos  a  sociedade  empresária.  Sociedade
empresária  teria  realizado  movimentações  fraudulentas  no  sistema  de  controle  oficial  DOF -
Documento  de  Origem Florestal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª
Câmara). 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). Embora a emissão e o controle o DOF
(Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o IBAMA, isso não pode significar, tout court, que
qualquer  prática  delitiva  que  envolva  a  inserção  de  dados  no  sistema  dessa  autarquia  (em
qualquer de suas unidades) que armazena os registros, contenha, em si, elemento suficiente para
caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria  autarquia.  Isso  porque  a  proteção  ao  meio
ambiente é de competência comum e, em alguns casos, embora o registro seja feito no Ibama, o
interesse envolvido é nitidamente estadual.  Vale dizer,  irregularidades no registro, oriundas de
prática  criminosa,  por  si,  não  têm  o  condão  de  atrair  a  competência  federal  STJ  ((CC  Nº
141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 21/09/2015)). 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 STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

300. Processo: SR/DPF/PA-00050/2013-INQ Voto: 2014/2016 Origem: GABPR6-FAP - FILIPE 
ALBERNAZ PIRES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito  policial.  Possíveis  crimes de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária.
Apresentação de informações inautênticas no Sistema de Controle de Transporte de Madeira.
Comércio de lenhas com Documentos de Origem Florestal  DOF falsos para transporte e comércio
de lenhas.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).  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). Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Embora a emissão e o controle o DOF (Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o
IBAMA, isso não pode significar, tout court, que qualquer prática delitiva que envolva a inserção
de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de suas unidades) que armazena os registros,
contenha,  em  si,  elemento  suficiente  para  caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria
autarquia.  Isso porque a proteção ao meio ambiente é de competência comum e,  em alguns
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casos, embora o registro seja feito no Ibama, o interesse envolvido é nitidamente estadual. Vale
dizer, irregularidades no registro, oriundas de prática criminosa, por si, não têm o condão de atrair
a competência federal (CC Nº 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ de
21.09.2015). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente do Supremo Tribunal Federal  (ACO 1962/DF, Min.  Celso de Mello,  DJe de
20.05.2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

301. Processo: 1.16.000.000023/2016-74 Voto: 1532/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia  de fato.  Possível  crime contra  a  organização do trabalho previsto  no art.  203 do CP.
Irregularidades trabalhistas ocorridas contra um único trabalhador. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). A expressão crimes contra a organização do trabalho prevista na Constituição
não abarca delito praticado pelo empregador que, fraudulentamente, viola direito trabalhista de
determinado empregado. São de competência da Justiça Federal apenas os crimes que ofendem
o  sistema  de  órgãos  e  instituições  que  preserva,  coletivamente,  os  direitos  e  deveres  dos
trabalhadores. Precedente do STF (RE 599943/SP, Ministra Carmen Lúcia, DJe 21/06/2010). No
caso dos autos, não se constata qualquer prejuízo a bens, serviços ou interesses da União de
forma direta e específica,  já que a conduta se deu contra um único trabalhador.  Ausência de
atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

302. Processo: 1.16.000.000289/2016-17 Voto: 1528/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estupro  (CP,  art.  213).  Relato  de  que  mulher  teria  sido
estuprada por segurança de festa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

303. Processo: 1.23.000.000368/2016-93 Voto: 1596/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária
privada.  Inserção  de  dados falsos  no Sistema de Comercialização  e  Transporte  de  Produtos
Florestais  SISFLORA, por meio de movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). O SISFLORA é operacionalizado por
órgão estadual (Secretaria de Estado de Meio Ambiente  SEMA/PA). Já o Documento de Origem
Florestal  DOF é gerenciado e coordenado por órgão federal (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
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e dos Recursos Naturais Renováveis  IBAMA) e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização
ambiental do Sistema Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA. 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 (CF, art. 23, incisos III, VI e VII).
Normas de cooperação que são fixadas pela LC n° 140/2011. Ausência de ofensa a bem, serviço
ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas
públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
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). Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO
1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
(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.

304. Processo: 1.23.000.001584/2013-11 Voto: 1585/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Representação.  Possível  crime  previsto  no  art.  251  do
Código Penal Militar. Relatos do representante de que é reservista pelo Primeiro Comando Aéreo
Regional (I  COMAR), tendo sido desligado em 25 de fevereiro de 2010, mas que, ao efetuar
consulta sobre o PASEP, CNIS, CAGED e RAIS no sistema daquele órgão, foi informado de que
continuava  ativo  no  cadastro  interno  da  Força  Aérea  Brasileira   FAB  e  de  órgãos  federais.
Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão (Enunciado n° 32 desta 2ª
CCR). Fraudes que são imputadas a Comandante do I COMAR. Competência da Justiça Militar
para apreciar o caso. Homologação do declínio ao Ministério Público Militar.

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.

305. Processo: 1.23.000.001742/2014-14 Voto: 2020/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária.
Apresentação de informações inautênticas no Sistema de Controle de Transporte de Madeira.
Comércio de lenhas com Documentos de Origem Florestal  DOF falsos para transporte e comércio
de lenhas.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).  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). Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de
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Justiça: Embora a emissão e o controle o DOF (Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o
IBAMA, isso não pode significar, tout court, que qualquer prática delitiva que envolva a inserção
de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de suas unidades) que armazena os registros,
contenha,  em  si,  elemento  suficiente  para  caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria
autarquia.  Isso porque a proteção ao meio ambiente é de competência comum e,  em alguns
casos, embora o registro seja feito no Ibama, o interesse envolvido é nitidamente estadual. Vale
dizer, irregularidades no registro, oriundas de prática criminosa, por si, não têm o condão de atrair
a competência federal (CC Nº 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ de
21.09.2015). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente do Supremo Tribunal Federal  (ACO 1962/DF, Min.  Celso de Mello,  DJe de
20.05.2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

306. Processo: 1.23.000.002537/2015-49 Voto: 1526/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto uso de atestado médico falso (CP, art. 304) perante empresa particular,
com a finalidade de justificar falta ao trabalho. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse da União,  de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal. Precedente da 2a CCR (Notícia de Fato n. 1.22.000.002627/2013-13,
Voto 8416/2013, Sessão 586 de 17/10/2013, unânime). 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.

307. Processo: 1.23.001.000524/2015-25 Voto: 1590/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de furto, de porte irregular de arma de fogo,
ambiental (morte de bois) e de ameaça ou atentado contra a vida de trabalhadores de fazenda
privada, em iminência de conflito agrário, localizada nos Municípios de Curionópolis e Eldorado
dos Carajás, no Pará. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Diligência. Informações do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA de que a
referida terra é de propriedade de particulares, a despeito de haver avaliação para compra da
área  pela  União.  Crimes  que  foram  perpetrados  antes  do  início  do  citado  procedimento  de
aquisição pública. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União,
de suas  entidades autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF 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.
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308. Processo: 1.23.006.000190/2015-40 Voto: 3577/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  46,  Parágrafo  Único).
Descumprimento  de  embargo  imposto  pelo  IBAMA visando  ao  uso  de  solo  em  agricultura
(aração/gradagem),  localizada  em área  rural  privada,  sem  licença  outorgada  pela  autoridade
competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). 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). Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça,  mutatis  mutandis:  Embora  a  emissão  e  o  controle  o  DOF  (Documento  de  Origem
Florestal) recaiam sobre o IBAMA, isso não pode significar, tout court, que qualquer prática delitiva
que envolva a inserção de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de suas unidades) que
armazena os  registros,  contenha,  em si,  elemento  suficiente  para  caracterizar  o  interesse  da
União  ou da própria  autarquia.  Isso  porque  a proteção  ao  meio  ambiente  é  de  competência
comum e,  em alguns  casos,  embora  o  registro  seja  feito  no  Ibama,  o  interesse  envolvido  é
nitidamente estadual. Vale dizer, irregularidades no registro, oriundas de prática criminosa, por si,
não têm o condão de atrair a competência federal (CC nº 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti,
Terceira Seção, DJ de 21.09.2015). Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou
interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedente do Supremo Tribunal Federal (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello,
DJe de 20.05.2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

309. Processo: 1.28.000.001975/2015-11 Voto: 1601/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato mediante a obtenção fraudulenta de empréstimo
junto à instituição financeira. Revisão de declínio (Enunciado n° 33  2a CCR). Empréstimo firmado
entre o suposto falsário e banco particular. A despeito de haver noticia de que o banco privado
teria cedido à CEF o contrato de empréstimo, tem-se que cabe àquele a administração, cobrança
e recuperação dos contratos cedidos até  sua liquidação.  Oficiada,  a  CEF esclareceu não ter
suportado qualquer prejuízo, tendo o contrato sido liquidado. Inexistência de lesão à União ou a
qualquer  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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.

310. Processo: 1.29.000.000498/2016-11 Voto: 1580/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art.
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2º) e estelionato (CP, art. 171) praticados mediante o exercício de atividade denominada pirâmide
financeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Relatos que
apontam  para  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.  Constatação  de  que  os  representantes  legais  da  referida  sociedade
empresária foram denunciados nos autos do Processo n° 0014695-64.2013.403.6181, perante a
6ª  Vara  Criminal  Federal  de  São  Paulo,  em  razão  da  realização  da  mencionada  pirâmide
financeira.  Ocorre  que,  ainda no curso das investigações,  foi  impetrado o HC n°  293.052-SP
(2014/0090984-5) no Superior Tribunal de Justiça, para discussão acerca da competência para
apuração e julgamento dos fatos contidos na denúncia, tendo sido proferido acórdão decidindo
que as operações características da pirâmide financeira, sob o disfarce de marketing multinível,
não constituem atividades financeiras, para fins de incidência das Leis n° 7.492/86 e 7.365/76. Na
hipótese em análise, o Eg. STJ tratou o referido caso como possível delito contra a economia
popular,  de competência  da Justiça Estadual.  Incidência  do Enunciado nº  498 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e
o julgamento dos crimes contra a economia popular). Recente precedente deste Colegiado que
acatou a aludida tese do STJ (Voto nº 8239/2015, Procedimento MPF nº 1.33.009.000005/2015-
41, Rel. José Osterno Campos De Araújo). Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do MPF 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.

311. Processo: 1.29.008.000915/2015-66 Voto: 1549/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.MARIA/SANTIAGO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Particular teria falsificado
documento emitido, em tese, pela UFSM e apresentado à Secretaria Municipal de Saúde de Júlio
de Castilhos/RS para obtenção de estágio não remunerado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da  2ª  CCR).  Documento  apresentado  a  órgão  estadual.  Aplicação  da  Súmula  546  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 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.

312. Processo: 1.29.012.000006/2016-40 Voto: 1595/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º) e estelionato,
praticados mediante o exercício de atividade denominada pirâmide financeira. Revisão de declínio
de atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Fraude conhecida  como pirâmide,  que
envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que
qualquer produto ou serviço seja,  efetivamente,  entregue.  Incidência  do Enunciado nº 498 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o
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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).  Prejuízo que foi
suportado por particulares. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC 121146/MA, Terceira
Seção,  DJe de 25.06.2012).  Situação que não se assemelha aos precedentes desta Câmara
Criminal,  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  (Processo  nº
1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Rel. Raquel Elias Ferreira Dodge, Sessão nº 594,
julgado  em 20.03.2014;  Processo  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Rel.  José
Osterno Campos de Araújo, Sessão nº 611, julgado em 10.11.2014). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF 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.

313. Processo: 1.29.018.000261/2015-51 Voto: 1954/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima formulada na Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar possível crime de estupro ou ato libidinoso contra vulnerável (CP, art. 217-A),
praticado contra criança indígena de 6 (seis) anos de idade. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
2ª CCR/MPF). Inexistência de ofensa à coletividade indígena. Aplicação da Súmula nº 140 do
STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como
autor  ou  vítima.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

314. Processo: 1.30.001.006006/2015-81 Voto: 1511/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III).  Representante  noticia
retenção de valores além do devido referente a honorários advocatícios por parte de advogado
constituído em ação que tramitou perante o Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Eventual  prejuízo  causado  pelo  ilícito  restrito
exclusivamente aos interesses de particular.  Inexistência de elementos que denotem ofensa a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

315. Processo: 1.31.000.000858/2015-37 Voto: 2015/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária.
Apresentação de informações inautênticas no Sistema de Controle de Transporte de Madeira.
Comércio de lenhas com Documentos de Origem Florestal  DOF falsos para transporte e comércio
de lenhas.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).  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). Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Embora a emissão e o controle o DOF (Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o
IBAMA, isso não pode significar, tout court, que qualquer prática delitiva que envolva a inserção
de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de suas unidades) que armazena os registros,
contenha,  em  si,  elemento  suficiente  para  caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria
autarquia.  Isso porque a proteção ao meio ambiente é de competência comum e,  em alguns
casos, embora o registro seja feito no Ibama, o interesse envolvido é nitidamente estadual. Vale
dizer, irregularidades no registro, oriundas de prática criminosa, por si, não têm o condão de atrair
a competência federal (CC Nº 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ de
21.09.2015). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente do Supremo Tribunal Federal  (ACO 1962/DF, Min.  Celso de Mello,  DJe de
20.05.2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

316. Processo: 1.31.000.001258/2015-96 Voto: 2017/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária.
Apresentação de informações inautênticas no Sistema de Controle de Transporte de Madeira.
Comércio de lenhas com Documentos de Origem Florestal  DOF falsos para transporte e comércio
de lenhas.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).  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). Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Embora a emissão e o controle o DOF (Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o
IBAMA, isso não pode significar, tout court, que qualquer prática delitiva que envolva a inserção
de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de suas unidades) que armazena os registros,
contenha,  em  si,  elemento  suficiente  para  caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria
autarquia.  Isso porque a proteção ao meio ambiente é de competência comum e,  em alguns
casos, embora o registro seja feito no Ibama, o interesse envolvido é nitidamente estadual. Vale
dizer, irregularidades no registro, oriundas de prática criminosa, por si, não têm o condão de atrair
a competência federal (CC Nº 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ de
21.09.2015). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente do Supremo Tribunal Federal  (ACO 1962/DF, Min.  Celso de Mello,  DJe de
20.05.2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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317. Processo: 1.31.000.001396/2015-75 Voto: 2018/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária.
Apresentação de informações inautênticas no Sistema de Controle de Transporte de Madeira.
Comércio de lenhas com Documentos de Origem Florestal  DOF falsos para transporte e comércio
de lenhas.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).  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). Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Embora a emissão e o controle o DOF (Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o
IBAMA, isso não pode significar, tout court, que qualquer prática delitiva que envolva a inserção
de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de suas unidades) que armazena os registros,
contenha,  em  si,  elemento  suficiente  para  caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria
autarquia.  Isso porque a proteção ao meio ambiente é de competência comum e,  em alguns
casos, embora o registro seja feito no Ibama, o interesse envolvido é nitidamente estadual. Vale
dizer, irregularidades no registro, oriundas de prática criminosa, por si, não têm o condão de atrair
a competência federal (CC Nº 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ de
21.09.2015). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente do Supremo Tribunal Federal  (ACO 1962/DF, Min.  Celso de Mello,  DJe de
20.05.2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

318. Processo: 1.31.000.001457/2015-02 Voto: 1529/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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  que  teria  prestado  informações  falsas  no  sistema  DOF  -  Documento  de  Origem
Florestal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  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). Embora a emissão e o controle o DOF (Documento de
Origem Florestal)  recaiam sobre  o  IBAMA,  isso  não  pode significar,  tout  court,  que  qualquer
prática delitiva que envolva a inserção de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de
suas unidades) que armazena os registros, contenha, em si, elemento suficiente para caracterizar
o interesse da União ou da própria autarquia. Isso porque a proteção ao meio ambiente é de
competência  comum e,  em alguns casos,  embora o  registro  seja  feito  no Ibama,  o interesse
envolvido  é  nitidamente  estadual.  Vale  dizer,  irregularidades  no  registro,  oriundas  de  prática
criminosa, por si, não têm o condão de atrair a competência federal STJ ((CC Nº 141.822/PR Rel.
Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 21/09/2015)). 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 STF
(ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013). 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, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

319. Processo: 1.31.000.001465/2015-41 Voto: 1531/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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  que  teria  prestado  informações  falsas  no  sistema  DOF  -  Documento  de  Origem
Florestal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  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). Embora a emissão e o controle o DOF (Documento de
Origem Florestal)  recaiam sobre  o  IBAMA,  isso  não  pode significar,  tout  court,  que  qualquer
prática delitiva que envolva a inserção de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de
suas unidades) que armazena os registros, contenha, em si, elemento suficiente para caracterizar
o interesse da União ou da própria autarquia. Isso porque a proteção ao meio ambiente é de
competência  comum e,  em alguns casos,  embora o  registro  seja  feito  no Ibama,  o interesse
envolvido  é  nitidamente  estadual.  Vale  dizer,  irregularidades  no  registro,  oriundas  de  prática
criminosa, por si, não têm o condão de atrair a competência federal STJ ((CC Nº 141.822/PR Rel.
Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 21/09/2015)). 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 STF
(ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013). 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 do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

320. Processo: 1.31.000.001481/2015-33 Voto: 1955/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Voto vencedor. Notícia de fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e ambiental
(Lei  nº  9.605/98,  art.  46,  Parágrafo  Único),  atribuídos  a  sociedade  empresária.  Sociedade
empresária  teria  realizado  movimentações  fraudulentas  no  sistema  de  controle  oficial  DOF -
Documento  de  Origem Florestal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª
Câmara). 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). Embora a emissão e o controle o DOF
(Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o IBAMA, isso não pode significar, tout court, que
qualquer  prática  delitiva  que  envolva  a  inserção  de  dados  no  sistema  dessa  autarquia  (em
qualquer de suas unidades) que armazena os registros, contenha, em si, elemento suficiente para
caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria  autarquia.  Isso  porque  a  proteção  ao  meio
ambiente é de competência comum e, em alguns casos, embora o registro seja feito no Ibama, o
interesse envolvido é nitidamente estadual.  Vale dizer,  irregularidades no registro, oriundas de
prática  criminosa,  por  si,  não  têm  o  condão  de  atrair  a  competência  federal  STJ  ((CC  Nº
141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 21/09/2015)). 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 STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013). 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,  nos termos do voto proferido pelo Dr.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

321. Processo: 1.31.000.001486/2015-66 Voto: 2579/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária.
Apresentação de informações inautênticas no Sistema de Controle de Transporte de Madeira.
Comércio de lenhas com Documentos de Origem Florestal  DOF falsos para transporte e comércio
de lenhas.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).  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). Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Embora a emissão e o controle o DOF (Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o
IBAMA, isso não pode significar, tout court, que qualquer prática delitiva que envolva a inserção
de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de suas unidades) que armazena os registros,
contenha,  em  si,  elemento  suficiente  para  caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria
autarquia.  Isso porque a proteção ao meio ambiente é de competência comum e,  em alguns
casos, embora o registro seja feito no Ibama, o interesse envolvido é nitidamente estadual. Vale
dizer, irregularidades no registro, oriundas de prática criminosa, por si, não têm o condão de atrair
a competência federal (CC Nº 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ de
21.09.2015). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente do Supremo Tribunal Federal  (ACO 1962/DF, Min.  Celso de Mello,  DJe de
20.05.2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

322. Processo: 1.31.000.001542/2015-62 Voto: 2019/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária.
Apresentação de informações inautênticas no Sistema de Controle de Transporte de Madeira.
Comércio de lenhas com Documentos de Origem Florestal  DOF falsos para transporte e comércio
de lenhas.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR).  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). Segundo recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Embora a emissão e o controle o DOF (Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o
IBAMA, isso não pode significar, tout court, que qualquer prática delitiva que envolva a inserção
de dados no sistema dessa autarquia (em qualquer de suas unidades) que armazena os registros,
contenha,  em  si,  elemento  suficiente  para  caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria
autarquia.  Isso porque a proteção ao meio ambiente é de competência comum e,  em alguns
casos, embora o registro seja feito no Ibama, o interesse envolvido é nitidamente estadual. Vale
dizer, irregularidades no registro, oriundas de prática criminosa, por si, não têm o condão de atrair
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a competência federal (CC Nº 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ de
21.09.2015). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedente do Supremo Tribunal Federal  (ACO 1962/DF, Min.  Celso de Mello,  DJe de
20.05.2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

323. Processo: 1.31.000.001545/2015-04 Voto: 1957/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Voto vencedor. Notícia de fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e ambiental
(Lei  nº  9.605/98,  art.  46,  Parágrafo  Único),  atribuídos  a  sociedade  empresária.  Sociedade
empresária  teria  realizado  movimentações  fraudulentas  no  sistema  de  controle  oficial  DOF -
Documento  de  Origem Florestal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª
Câmara). 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). Embora a emissão e o controle o DOF
(Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o IBAMA, isso não pode significar, tout court, que
qualquer  prática  delitiva  que  envolva  a  inserção  de  dados  no  sistema  dessa  autarquia  (em
qualquer de suas unidades) que armazena os registros, contenha, em si, elemento suficiente para
caracterizar  o  interesse  da  União  ou  da  própria  autarquia.  Isso  porque  a  proteção  ao  meio
ambiente é de competência comum e, em alguns casos, embora o registro seja feito no Ibama, o
interesse envolvido é nitidamente estadual.  Vale dizer,  irregularidades no registro, oriundas de
prática  criminosa,  por  si,  não  têm  o  condão  de  atrair  a  competência  federal  STJ  ((CC  Nº
141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 21/09/2015)). 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 STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013). 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.  Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho,
vencido o relator,  Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

324. Processo: 1.34.001.006318/2015-45 Voto: 1509/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de incitação ao crime (CP, art. 286) e apologia de crime (CP, art.
287)  praticado  via  internet,  em  razão  de  incitação  a  prática  de  aborto.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32 da 2ª  Câmara).  Ausência  de indícios de  transnacionalidade na  conduta.  O
simples fato da conduta ter sido praticada via internet, não atrai, por si só, atribuição federal para o
caso.  Ausência  de  elementos  de  informações capazes de justificar  a  atribuição  do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

325. Processo: 1.34.023.000024/2016-32 Voto: 1587/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Representação.  Supostos  crimes ambientais  praticados dentro  do  Parque  do
Bicão, no Município de São Carlos/SP. Descarte e armazenamento irregular de lixo e de água,
além de omissão na prestação de serviços de preservação da área ecológica. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Possíveis infrações que foram perpetrados
em área municipal. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União,
de suas  entidades autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  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.

326. Processo: 1.34.023.000305/2015-12 Voto: 1543/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia  de fato.  Crime de posse irregular  de arma de fogo de uso restrito  (art.  16 da Lei  n°
10.826/03).  Colecionador  de  produtos  controlados  pelo  Exército  Brasileiro  não  teria  sido
encontrado  no endereço cadastrado para  ser  notificado  a dar  o  devido destino  aos produtos
controlados. 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,  68529/MT  e  120493/RJ).
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.

327. Processo: 1.34.023.000307/2015-01 Voto: 1544/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia  de fato.  Crime de posse irregular  de arma de fogo de uso restrito  (art.  16 da Lei  n°
10.826/03).  Colecionador  de  produtos  controlados  pelo  Exército  Brasileiro  não  teria  sido
encontrado  no endereço cadastrado para  ser  notificado  a dar  o  devido destino  aos produtos
controlados. 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,  68529/MT  e  120493/RJ).
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
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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.

328. Processo: 1.35.000.000235/2016-04 Voto: 1538/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  dando  conta  de  suposto  crime  de  usura/agiotagem  (Lei  nº
1.521/51, art. 45º, alínea a) e estelionato (CP, art. 171). Servidor público federal estaria tomando
empréstimos com particular, a juros maiores que a poupança, dando cheques em garantia que, no
entanto, são devolvidos pelos mais variados motivos. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª
CCR/MPF). Fatos não relacionados ao exercício da função. Inteligência, a contrario sensu, do
enunciado  147  da  Súmula  do  STJ (Compete  à  Justiça  Federal  processar  e  julgar  os  crimes
praticados contra funcionário público federal, quando relacionados com o exercício da função).
Ausência  de ofensa  a  bens,  serviços  ou interesse  direto  e  específico  da  União,  ou de suas
entidades autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Inexistência,  a  priori,  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

329. Processo: 1.36.002.000162/2015-12 Voto: 1510/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  III).  Representante  noticia
retenção de valores além do devido relativo a honorários advocatícios por parte de advogada
constituída  em  ação  previdenciária  que  tramitou  perante  o  Juizado  Especial  Federal  em
Palmas/TO. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -  2ª CCR).  Eventual prejuízo causado pelo
ilícito restrito exclusivamente aos interesses de particular. Inexistência de elementos que denotem
ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

330. Processo: DPF/JFA-00149/2012-INQ Voto: 1547/2016 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 07/2006 a 02/2010. 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. Mesmo após
diligências efetuadas pela autoridade policial, como a oitiva dos familiares da beneficiária, não foi
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possível a comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade 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.

331. Processo: 1.00.000.016586/2015-63 Voto: 1508/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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, saúde, segurança, higiene e conforto dos trabalhadores. Ausência de
elementos mínimos de informação necessários à deflagração de persecução penal. Ausência de
justa causa. Homologação do arquivamento.

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

332. Processo: 1.00.000.016627/2015-11 Voto: 1552/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Instauração a partir de Relatório de Fiscalização elaborado pelo Grupo Especial
de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego em decorrência de ação fiscalizatória
para erradicação do trabalho em condição análoga a de escravo realizada em fazenda localizada
no município de Campos de Júlio/MT. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV).
Relatório de fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas que caracterizem o trabalho
em condições degradantes. Não constatação 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.

333. Processo: 1.04.100.000016/2015-84 Voto: 1565/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação identificada. Supostos crimes de corrupção eleitoral ativa e de
corrupção eleitoral  passiva (Lei  nº  4.737/65,  art.  299).  Representante que relata promessa de
fornecimento de mão de obra, em troca de voto, realizada pelo atual Prefeito do Município de
Miraguaí/RS, quando das eleições do ano de 2012. Revisão de arquivamento (art. 62, inc. IV, da
LC n° 75/93).  Diligências.  Oitiva  do Gestor municipal  e das duas testemunhas indicadas pela
representante. Prefeito que refutou, integralmente, os fatos noticiados. Depoentes apontadas que
negaram ter presenciado a proposta ou o contato da representante com o Prefeito, mas aduziram
que esta, efetivamente, comprou materiais de construção e utilizou, durante o pleito, placa com
nome do candidato, tendo ouvido, ainda, aquela dizer que ia à Prefeitura cobrar pelo cumprimento
da feitura da obra. Promessa eleitoral que não restou comprovada por documentos nem pelas
testemunhas,  configurando,  até  então,  relato  unilateral  da  noticiante.  Ausência  de  provas  da
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materialidade  delitiva  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
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.

334. Processo: 1.10.000.000216/2015-68 Voto: 1566/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Recomendação expedida ao Ministério Público Federal pela
Comissão Nacional da Verdade. Apuração de possíveis graves violações a Direitos Humanos e
crime contra a humanidade cometido durante a ditadura militar contra sindicalista. A vítima faleceu
em 21/07/1980, com três tiros nas costas, no Município de Brasiléia/Acre, e era um líder sindical
que se opunha ao domínio dos latifundiários agropecuaristas na região, exercido com anuência
dos agentes do Estado, sendo, ainda, famoso por mobilizar empates com objetivo de interromper
o desmatamento e preservar a posse dos seringueiros, impedindo a expansão descontrolada de
pastos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). No dia 11/10/1984, jornal acriano
realizou cobertura de matéria jornalistica acerca do caso, com notícia que se intitulava: CRIME
DESVENDADO  Viúva de (...) confirma: ele matou sindicalista de Brasiléia.. Quatro anos e dois
meses após tal homicídio, depois de o correspondente inquérito policial ter sido arquivado no rol
dos chamados crimes insolúveis, a viúva do sindicalista confessou que este foi morto por seu
amante,  também  assassinado  e  conhecido  como  um  pistoleiro.  O  irmão  da  viúva,  que  foi
responsável pelo homicídio do dito concubino, corroborou que o este matou o líder sindical. Grave
violação a direitos humanos e crime contra a humanidade não configurados. Homologação do
arquivamento.

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

335. Processo: 1.14.000.003444/2015-41 Voto: 1567/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação desconexa. Revisão de arquivamento (art. 62, inc. IV, da LC n°
75/93). Fatos que foram narrados de forma completamente ininteligível. Ausência de elementos
mínimos necessários à deflagração da persecução penal e, por conseguinte, 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.

336. Processo: 1.14.004.000002/2016-93 Voto: 1598/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Envio de 25 (vinte) 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 01 (um) caso noticiados. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III),

126



Ata – 636ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00137280/2016

já que decorridos mais de 12 anos da data do último saque. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
inc. IV). 2) Existência de 02 (dois) casos, onde teria havido o recebimento indevido de até 03 (três)
parcelas de benefício previdenciário. Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª CCR, que permite
o arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 03 (três) parcelas de
benefício previdenciário. Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado. 3) 19 (dezenove)
casos em que se verifica a impossibilidade de se descobrir o eventual responsável pelos saques,
sobretudo considerando que foram efetuados mediante uso de cartão magnético, não havendo
renovação de senha, nem procurador ou representante legal cadastrado. Ainda, em outros 3 (três)
casos, em que pese haver procurador cadastrado ou renovação de senha, apesar das diligências
empreendidas, não foi possível sequer localizá-los visando a oitiva dos suspeitos. Ausência de
provas  concretas  da  autoria  delitiva.  Inviabilidade  de  realização  de  diligências  capazes  de
modificar o panorama fático-probatório atual, considerando o extenso lapso temporal decorrido
desde a percepção dos últimos saques. Homologação do arquivamento.

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

337. Processo: 1.16.000.000170/2016-44 Voto: 1575/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, § 1º).
Comunicante que é gerente de uma drogaria relatou que recebeu como forma de pagamento de
um produto uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem) reais. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, inc. IV). Apresentação espontânea da cédula à autoridade policial. Ausência de dolo na
inserção das cédulas falseadas no mercado. Dados colhidos que em nada contribuíram para a
identificação do criminoso. Inexistência de elementos que permitam esclarecer a autoria delitiva
da  falsificação.  Necessidade  de  comunicação  do  fato  e  remessa  da  cédula  falsa  para  o
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base
de dados sobre moeda falsa. Homologação de arquivamento.

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

338. Processo: 1.16.000.000203/2016-56 Voto: 1541/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  oferecida  na  Sala  de Atendimento  ao  Cidadão relatando que
médico, ex marido da representante, estaria plantando maconha para fazer testes contra o câncer,
bem como se  utilizando  de  células  cancerígenas  para  fazer  testes  em seu  pai,  portador  da
doença. Ainda, relata que o referido médico estaria tentando realizar o desmame em relação a
seu filho. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Descrição de fatos inconsistentes e
ausência  de  concatenação  de  ideias.  Fatos  desconexos.  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.

339. Processo: 1.18.001.000303/2015-17 Voto: 1525/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  preparatório.  Noticia  de  que  Policial  Militar  teria,  mediante  suborno,  sido
contemplado de forma irregular no programa habitacional Minha casa, Minha vida, uma vez que
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não preencheria os requisitos para ser contemplado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. Oficiada, a CEF informou que o residencial em questão é um empreendimento
gerido  pela  Agência  Goiana de Habitação   AGEHAB, razão pela  qual  não esta  vinculado  ao
Programa  Minha  Casa  Minha  Vida.  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,  remetendo-se  os autos à  PGR/PFDC -  AURELIO VIRGILIO VEIGA RIOS para
análise, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

340. Processo: 1.20.000.000003/2016-71 Voto: 1542/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
determinação judicial exarada nos autos de Inquérito Civil, por presidente de fundação. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de desobediência não
basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que
a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) intimação pessoal transmitida diretamente a quem tem
o dever legal de cumprir a ordem. 2) não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual
civil  ou administrativa,  e 3) advertir  o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento
caracteriza  crime.  No  caso,  a  ordem  teria  sido  recebida  pelo  assistente  administrativo  da
fundação, não preenchendo o requisito da intimação pessoal a quem tem o dever legal de cumprir
a ordem. Ausência de elementos suficientes aptos a demonstrar o descumprimento intencional
além  da  vontade  firme  e  consciente  em  desobedecer  ordem  judicial.  Homologação  do
arquivamento.

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

341. Processo: 1.23.000.000181/2016-90 Voto: 1582/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  46,  paragrafo  único).  Ter  sido  aposto
produto  (timborana  serrada)  distinto  da  espécie  que  era  transportada  sem  autorização  da
autoridade ambiental  competente.  Revisão de arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fato
delituoso que data de 26.02.1998. Pena máxima cominada ao delito de 01 (um) ano de detenção.
Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de quatro anos da data dos fatos (art.
109, V, CP). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

342. Processo: 1.23.000.002063/2015-35 Voto: 1608/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desacato  (CP,  331).  Servidor  público  federal,  lotado  na
Inspetoria  da  Receita  Federal  em  Barcarena/PA relata  a  ocorrência  do  crime  de  desacato
praticado pela recepcionista do mesmo órgão. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Comportamento  grosseiro  e  mal-educado  da  representada  no  ambiente  de  trabalho.  Embora
evidenciado o ânimo exaltado, não houve agressões físicas ou verbais dirigidas ao servidor ou à
função por ele exercida capazes de caracterizar o crime de desacato.  Possível  ocorrência de
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assédio moral. Cópia deste procedimento remetida ao NUCIV para que delibere sobre possível
improbidade administrativa.  Atipicidade.  Precedentes  do  STJ:  HC 305.141/PB,  Rel.  Min.  Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 18/02/2015; Inq. 292/AC, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJ
04/02/2002 p. 248. Homologação do arquivamento.

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

343. Processo: 1.23.000.002117/2015-62 Voto: 1599/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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). Envio de 17
(dezessete)  casos,  em  razão  da  realização  de  saques  indevidos  de  vários  benefícios
previdenciários após óbitos dos titulares. 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. Em 01 (um) dos casos, em que pese haver atualização de senha,
não houve saque após a renovação. Não comprovação da autoria delitiva.  Impossibilidade 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.

344. Processo: 1.23.000.002142/2015-46 Voto: 1572/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  às  exigências  legais  ou  regulamentares  quando
devidamente  notificado.  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$ 12.000,00.  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.

345. Processo: 1.23.000.002258/2015-85 Voto: 1514/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude  de  não  ter  efetuado  o  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). Para a configuração
do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário
público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão
de sanção de natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e 2)  advertir  o destinatário  da
ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Aplicação de multa no valor de R$
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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.

346. Processo: 1.23.000.002419/2015-31 Voto: 1515/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude  de  não  ter  efetuado  o  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801).
Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem
legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Aplicação de multa no
valor de R$ 101.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

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

347. Processo: 1.23.000.002603/2015-81 Voto: 1513/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por  deixar  de  proceder  o  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal  de  atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). Para a configuração do
crime de  desobediência  não  basta  apenas o  descumprimento  de  ordem legal  de  funcionário
público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão
de sanção de natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e 2)  advertir  o destinatário  da
ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Aplicação de multa no valor de R$
3.200,00. 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.

348. Processo: 1.23.003.000612/2015-15 Voto: 1570/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática de crime ambiental  (Lei  nº 9.605/98,  art.  50).  Destruir  35,79
hectares  de  floresta  nativa,  na  Amazônia  legal,  considerada  de  especial  preservação,  sem
autorização do órgão ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Diligências.  Verificou-se  que  consta  em nome do  autuado  certidão  de  óbito  lavrado  em
02.03.2014. Extinção da punibilidade pela morte da agente (CP, art. 107, inc. I). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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349. Processo: 1.23.005.000387/2015-99 Voto: 1546/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Ordem judicial proferida pela Vara
do Trabalho de Redenção/PA, em reclamatória, teria sido descumprida por instituição de ensino
particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, a instituição de
ensino enviou as informações ao Juízo,  que, no entanto, as considerou insuficientes. Oficiada
novamente, o responsável pela instituição de ensino em Redenção informou ao juízo não possuir
acesso as informações solicitadas, e que havia encaminhado a requisição ao setor competente,
não  conseguindo  cumprir  o  prazo  pré  estabelecido.  Ausência  de  indícios  de  intenção  de
descumprir  ordem  judicial.  Caso  no  qual  o  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.

350. Processo: 1.23.007.000019/2016-10 Voto: 1535/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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$  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.

351. Processo: 1.24.000.002331/2015-81 Voto: 1550/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Representação relatando que empresa de piramide financeira  ainda não teria
cumprido  mandado  judicial  consistente  em  devolver  o  dinheiro  dos  associados.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Ausência de fato típico especifico. Ação civil  que tramita
contra a referida empresa, em fase de perícia, onde não se vislumbra qualquer descumprimento
de  ordem  judicial.  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.

352. Processo: 1.25.000.000636/2015-11 Voto: 1569/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

131



Ata – 636ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00137280/2016

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 330 do Código Penal ou do art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei da
Ação  Civil  Pública).  Descumprimentos  reiterados  a  ordens  proferidas  por  Procuradora  da
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, no Paraná, atribuída a Diretor Geral de hospital
universitário, em Curitiba/PR. A ordem é para que o agente apontasse as providências adotadas
para expungir as irregularidades verificadas em procedimento cível. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em relação ao objeto, a requisição ministerial não foi para obtenção de
dados técnicos,  mas para que o destinatário  aponte providências  adotadas para  expungir  as
irregularidades, não tendo, ademais, sido demonstrada a indispensabilidade dos supostos dados,
nos termos do art. 10 da Lei da ACP1. Em relação ao sujeito, nenhum dos ofícios requisitórios foi
recebido, pessoalmente, pelo Diretor, não havendo, assim, prova de sua ciência inequívoca da
ordem. Como o citado delito constante da LACP se trata de delito similar ao de desobediência,
aplica-se-lhe a mesma jurisprudência. Para configuração dessas infrações penais, exige-se, pois,
o endereçamento direto à pessoa a qual incumbiria o atendimento da determinação. Segundo
entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal:  o  crime  de  desobediência  se  configura  quando
demonstrada a clara intenção do agente de não cumprir ordem emanada da autoridade pública.
Para a configuração do delito é insuficiente que a ordem não seja cumprida, sendo necessário
que  tenha  sido  endereçada diretamente  a  quem tem o  dever  de  cumpri-la  e  que  este,  com
vontade específica de contrariar, desatenda ao comando. (AP 633/RS, acórdão publicado no DJ-e
DE 21/02/14, relator Min. Teori Zavaski). Não ocorrência dos crimes examinados. Homologação
do arquivamento.

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

353. Processo: 1.25.000.003641/2015-86 Voto: 1536/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação relatando que empresa de marketing multinível teria deixado de
funcionar  repentinamente  sem,  no entanto,  devolver  o  dinheiro  da representante.  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiada a trazer elementos que pudessem nortear a atuação
do  MPF,  a  representante  quedou-se  inerte.  Inexistência  de  informações  suficientes  aptas  a
embasar início de investigação. 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.

354. Processo: 1.25.000.003771/2015-19 Voto: 1551/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato.  Suposto crime contra  a ordem tributária (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  I)  praticado
mediante inserção de declarações inverídicas em Declaração de Ajuste Anual do IRPF relativas às
despesas médicas e pensão alimentícia. Valor do imposto sonegado calculado em R$ 7.655,92
(sete  mil  seiscentos  e  cinquenta  e  cinco  reais  e  noventa  e  dois  centavos).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em relação ao falsum, dado o nítido intuito de suprimir
ou reduzir o valor do tributo devido, a conduta, por força do princípio da consunção, amolda-se ao
art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137/1990, restando por ele absorvido. Precedente do Superior Tribunal
de Justiça (EREsp 1154361/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/02/2014,
DJe 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 (Precedentes: Resp 1306425/RS, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 01/07/2014; AgRg no Aresp 323486/RS, Rel.
Min.  Regina Helena  Costa,  Quinta  Turma,  Dje  11/12/2013;  Resp  1112748/TO,  Rel.  Min.  Felix
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Fischer, Terceira Seção, Dj 09/09/2009). Homologação do arquivamento.

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

355. Processo: 1.28.000.001864/2015-05 Voto: 1576/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra a honra de criança e de seu genitor praticados por meio
da  Internet.  Exibição  de  falsas  fotos  de  menor  impúbere  (onze  anos  de  idade),  em  sítios
eletrônicos, sem autorização de sua responsável legal,  fazendo referência a suposta gravidez,
que seria fruto de casamento legítimo com homem de 40 (quarenta) anos, o qual se trata, na
realidade, de seu pai. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime de ação
penal privada que somente se procede mediante queixa. Ausência de atribuição do Ministério
Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento.

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

356. Processo: 1.29.000.002329/2015-26 Voto: 1557/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista  (art.  342 do
Código Penal).  Testemunha teria  afirmado não possuir  amizade íntima com o autor  da ação.
Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  No  caso,  o  juiz  teria  deixado  de  tomar  o
compromisso e o depoimento da testemunha, ante a afirmação da contradita do réu de que o
autor da reclamatória trabalhista e a testemunha possuíam vida social. Aferição de falso baseado
apenas na contradita do réu, desacompanhada de provas que a confirmassem. Ainda, tem-se que
a  testemunha  foi  dispensada  pelo  juiz  sem  sequer  ter  prestado  compromisso  ou  mesmo
depoimento falso. 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.

357. Processo: 1.29.003.000021/2016-05 Voto: 1512/2016 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 04/2006 a 07/2006. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como  renovação  da  senha,  já  que  os  saques  eram  efetuados  por  cartão  magnético.  Não
comprovação da autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual,  uma  vez  transcorridos  mais  de  9  anos  do  último  recebimento  irregular.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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358. Processo: 1.29.003.000059/2016-70 Voto: 1507/2016 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 11/2008 a 04/2009. 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. Homologação do arquivamento.

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

359. Processo: 1.29.003.001037/2015-46 Voto: 1516/2016 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 previdenciário (CP, artigo 171, § 3º). Recebimento
de benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 05/2003 a 03/2006. Revisão de
arquivamento. (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal n° 5016547-43.2013.4.04.7108
(IPL nº 0961/2013) que tem por objeto apurar os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in
idem. Homologação do arquivamento.

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

360. Processo: 1.29.006.000311/2015-30 Voto: 1553/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Relato de que Procurador da República em
viagem  à  Barcelona,  durante  o  jantar  em  um  restaurante,  notou  que  sua  carteira  não  se
encontrava em seu casaco. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Ausência de
indícios mínimos de autoria. Crime cometido no exterior e somente alcançado pela lei brasileira
nas hipóteses do art. 7º do Código Penal (extraterritorialidade). Conduta que não se insere nos
casos do art. 7º do Código Penal. Não aplicação da jurisdição brasileira à hipótese. Homologação
do arquivamento.

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

361. Processo: 1.29.011.000207/2015-76 Voto: 1555/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Particular noticia que a
CEF teria emitido recibo de solicitação de resgate de dois títulos de capitalização em nome da
denunciante com a sua assinatura falsificada. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
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Diligências. Fatos ocorridos em 2012 e noticiados a Polícia Civil. Conhecimento dos fatos pela
Polícia Federal apenas em junho do ano de 2015, três anos após o ocorrido. Diligências. Oficiada,
a CEF informou não que não houve lesão ao seu patrimônio. Títulos que não chegaram a ser
resgatados,  não  gerando  prejuízo  a  correntista.  Ausência  de  indícios  de  autoria  e  linha
investigativa capaz de melhor elucidar os fatos, haja vista o tempo decorrido entre a data do crime
e o seu conhecimento pela Polícia Federal e o MPF. Homologação do arquivamento.

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

362. Processo: 1.30.001.003299/2015-44 Voto: 1534/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) ante o retardamento do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Rio de Janeiro  IPHAN em fornecer a cópia da análise
realizada pelo corpo técnico que concluiu pela necessidade de revisão do projeto que prevê a
instalação da arquibancada flutuante sobre o espelho d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas, no
âmbito de ação civil pública. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). No caso, a
demora  deveu-se  desorganização  administrativa.  Efetivo  cumprimento  da  ordem.  Atendimento
extemporâneo  da  demanda.  Ausência  de  indícios  de  intenção  de  descumprir  ordem  judicial.
Homologação do arquivamento.

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

363. Processo: 1.33.000.001995/2015-14 Voto: 1537/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime eleitoral (CE, art. 299). Particular teria obtido
consulta médica e cirurgia com convênio ligado a Deputado Estadual. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas que não tiveram o condão de confirmar ou mesmo
revelar indícios mínimos da prática de crime. Convênio que teria acordo/contrato com o SUS.
Consulta paga pela particular. Inexistência de indícios de que a cirurgia teria sido realizada em
troca de voto ou apoio político. 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.

364. Processo: 1.33.000.003401/2014-29 Voto: 1521/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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 por não fazer jus a aposentadoria de trabalhador rural. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Benefício cassado pelo INSS, tendo em vista que a segurada teria
exercido atividade de trabalhador rural apenas pelo período em que trabalhou nas terras de seu
pai, sendo que após ter contraído matrimonio sua atividade teria se restringido a agricultura de
subsistência com apenas pequenas vendas, não configurando, assim, atividade comercial como
exigido  pela  autarquia  federal.  In  casu,  a  investigada  acreditava  fazer  jus  ao  beneficio  de
trabalhador  rural,  haja  vista  ter  continuado  a  exercer  atividade  rural  de  subsistência  após  o
matrimonio,  como  afirmado  pela  própria  ao  fiscal  do  INSS.  Ausência  de  dolo  na  conduta.
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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.

365. Processo: 1.34.001.004231/2015-33 Voto: 1556/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista  (art.  342 do
Código  Penal).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  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.

366. Processo: 1.34.003.000044/2015-61 Voto: 1579/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento de acompanhamento instaurado com o objetivo de ajuizar eventual ação cautelar
de hipoteca legal e/ou arresto/sequestro de bens, tendo em vista insucesso de execução fiscal
movida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. Pesquisas feitas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
respeito  das  execuções  fiscais  indicadas  pela  Fazenda  Nacional.  Ausência  de  penhora  no
processo indicado, que está suspenso em razão da inexistência de bens (art. 40 da Lei 6.830/80),
desde  abril/2013,  bem  como  em  processo  similar,  em  que  foi  tentada  penhora  online,  sem
sucesso, não havendo, desde agosto de 2014, nenhum requerimento nesse sentido. Identificação
de, apenas, 01 (um) terreno de 160 m², avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais),
alienado  fiduciariamente,  em  nome  de  um  dos  executados,  de  01  (um)  imóvel  residencial,
avaliado em aproximadamente R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em nome do outro, e 01
(um) veículo do ano de 1980, com restrição judicial, em nome do terceiro. Existência de várias
ações  fiscais  e  de  execução  de  título  extrajudicial  em  face  das  citadas  pessoas,  conforme
pesquisas realizadas no sítio eletrônico do TJ/SP. Considerando o insignificante patrimônio dos
requeridos e as inúmeras execuções a que respondem, se revela, de fato, contraproducente e
inconveniente ajuizar eventual ação cautelar de hipoteca legal e/ou arresto/sequestro de bens,
vez que até a própria PFN não tem logrado nenhum êxito na cobrança dos referidos débitos
fiscais. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

367. Processo: 1.34.003.000200/2015-93 Voto: 1573/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Envio de ofício ao Ministério Público Federal pela 2ª Vara do Trabalho de Assis/SP,
noticiando suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo de reclamação ali
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em trâmite. Testemunha da parte reclamada que prestou depoimento contraposto e conflitante, em
Juízo, inclusive em sede de acareação, com depoimentos de outras testemunhas, a respeito do
horário de jornada laboral e das condições de trabalho. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Da  leitura  das  afirmações adversadas,  se  extraem meras  contradições,  que
denotam simples diferença de percepção sensorial e cognitiva sobre fatos narrados por pessoas
diferentes. 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 apuratório,  já que todas as testemunhas
ratificaram, integralmente, os teores dos depoimentos, em acareação realizada pelo Julgador, não
havendo diligência plausível a angariar ao caso provas concretas da materialidade e da autoria
delitivas,  inclusive  porque  o  laudo  pericial  que  atestou  as  condições  de  trabalho  data  de
27.12.2012,  isto  é,  01  (um)  ano  após  a  ocorrência  dos  fatos  examinados.  Homologação  do
arquivamento.

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

Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

368. Processo: JF/STA/PE-2007.83.03.000393-9-INQ Voto: 1253/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
SERRA TALHADA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. 1) Apropriação indevida de cartões magnéticos de beneficiários do INSS com o
objetivo de assegurar pagamento de dívidas contraídas. Prejuízo exclusivamente dos particulares.
Inexistência de indícios de fraude contra a Autarquia Previdenciária. 2) Posse ilegal de arma de
fogo e munição. Lei nº 10.826/03, art. 12. Revisão de declínio (Enunciado 33 da 2ª CCR). Indícios
de transnacionalidade do delito não evidenciados. Ausência de qualquer elemento de informação
capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

369. Processo: PRM-JND-3422.2015.000030-6-INQ Voto: 1216/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, Art.  149).
Relatório  de  inspeção  realizado  pelo  Grupo  Especial  de  Fiscalização  Móvel  do  Ministério  do
Trabalho  e  Emprego  em  empresas  privadas,  localizadas  em  Cabreúva/SP  e  em  Jundiaí/SP.
Promoção de Declínio de Atribuições que se recebe como Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).
Segundo  o  relatório  de  fiscalização,  da  verificação  física  realizada  e  mediante  o  exame
documental, apenas irregularidade de cunho trabalhista foi constatada, a qual ensejou notificação.
Concluiu a fiscalização, no citado relatório, pela inexistência de trabalho degradante em condições
análogas  à  de  escravo,  nos  estabelecimentos  fiscalizados.  Fatos  atípicos  na  esfera  penal.
Homologação do arquivamento.

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

370. Processo: PRM-JND-3422.2015.000033-1-INQ Voto: 1299/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, Art.  149).
Reclamação trabalhista. O reclamante alegou que na constância do pacto laboral  teria sofrido
humilhações, sendo forçado a trabalhar sob pressão física e psicológica, transferido para trabalhar
e  morar  na  oficina  da  empresa  sem  condições  dignas  e  submetido  a  jornadas  excessivas.
Promoção de Declínio de Atribuições que se recebe como Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).
Da análise dos fatos e do Laudo Pericial realizado em juízo, constatou-se que a insalubridade se
deu somente em relação ao manuseio de determinadas substâncias, uma vez que a empresa não
comprovou o fornecimento de equipamentos de proteção individuais capazes de neutralizar  o
contato com os produtos químicos que, manipulados sem proteção, trazem sérios riscos à saúde
do trabalhador. Houve apuração no âmbito trabalhista com a elaboração de Termo de Ajuste de
Conduta  com  a  empresa  representada.  Fatos  atípicos  na  esfera  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

371. Processo: PRM-JUN-3422.2013.000024-6-INQ Voto: 1268/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, Ie IV; art. 2º, I).
Representação fiscal para fins penais informa que o contribuinte, empresa privada, teria informado
em DCTF a suspensão da exigibilidade dos tributos com base em supostas medidas judiciais
proferidas em autos de execução em trâmite na Justiça Federal. Segundo a Receita Federal tais
decisões determinando a suspensão da exigibilidade  dos  créditos tributários  dos  autores  das
ações jamais existiram,  sendo o procedimento administrativo  encaminhado à Procuradoria  da
Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa. Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2a CCR).
Diligências. Inquirido, o sócio gerente da empresa afirma que adquiriu ativos financeiros de outra
empresa, com deságio de 40%, para fins de utilização para compensação de tributos. O contrato e
os comprovantes de pagamento à referida empresa foram juntados aos autos (fls. 202/237). Por
sua vez, o administrador da empresa que cedeu os créditos afirma que os créditos existem e o
lançamento  na  DCTF foi  correto.  Considerando que  realmente  foram feitos  pagamentos  pela
empresa para aquisição dos ativos financeiros, a empresa investigada foi vítima de estelionato por
parte do administrador da empresa detentora dos supostos créditos. Sendo o crédito tributário
somente um efeito secundário do estelionato, falece atribuição ao Parquet federal para atuar no
caso, posto que o delito de estelionato deu-se entre particulares. Precedente do STJ: (CC 97382 /
SP  Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA - Órgão Julgador: TERCEIRA SEÇÃO - Data do
Julgamento: 23/09/2009 - Data da Publicação/Fonte: DJe 08/10/2009)1. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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372. Processo: JF/CE-0009084-71.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1462/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto (CP, art. 155). ANTT  Agência Nacional de Transportes
Terrestres comunica a ocorrência de desaparecimento de um equipamento de pequeno valor do
patrimônio da Unidade Regional do Ceará. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Inexistência de prejuízos à ANTT. Devolução do bem ao patrimônio da Agência Reguladora, com
as mesmas características do objeto  extraviado.  Ausência  de justa  causa  para  a  persecução
penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

373. Processo: JF/CE-0009522-97.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1304/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171  §  3º).  Notícia  crime
formulada por descendente de beneficiário da previdência social, que imputa a prática da fraude a
determinado advogado que teria ingressado com ação perante a Justiça Federal, requerendo a
concessão de  benefício  previdenciário,  aposentadoria  rural  de  seu  genitor,  a  qual  foi  julgada
procedente após o óbito, culminando com uma requisição de pequeno valor que teria deixado de
ser repassada aos herdeiros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Todas as partes
inquiridas e documentos juntados. Diligências conclusivas quanto à inexistência do crime. Erro do
representante. O constituinte do advogado representado trata-se de pessoa diversa do genitor do
representante apesar da homonímia de seus nomes. Inexistência de crime. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

374. Processo: JF/CE-2009.81.00.006239-9-INQ Voto: 1387/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO
(CP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DELITIVA.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado a
partir  de  auto  de  prisão  em  flagrante  que  resultou  na  apreensão  de  grande  quantidade  de
mercadorias,  provavelmente de origem estrangeira,  sem as correspondentes notas fiscais,  no
apartamento  da  acusada  que,  questionada,  declarou  que  pertenceriam  a  seu  marido.  2.  O
Procurador Regional da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por ausência de
materialidade, tendo em vista as decisões judiciais que deferiram o pedido de restituição dos bens
apreendidos,  lastreado por  notas fiscais  nas quais  não se confirmou a idoneidade.  3.  O Juiz
Federal não acolheu as razões do Procurador oficiante, esclarecendo que Diante da informação
de que as notas fiscais apresentadas não atestam que os produtos seriam do companheiro da
investigada, do fato de que os poderes a ele conferidos teriam sido fornecidos em data posterior à
apreensão dos produtos, bem como da ausência de confirmação da idoneidade das notas fiscais,
não  se  pode  concluir  que  [...]  internalizou  as  mercadorias  de  terceiros  e  com  o  devido
recolhimento dos tributos. Assim, há indícios de autoria e materialidade do crime de descaminho,
a demandar maiores aprofundamento (sic) em instrução processual penal. 4. Presentes indícios
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da materialidade delitiva,  deve-se dar prosseguimento à persecução penal,  considerando que,
nesta fase pré-processual, há primazia o princípio in dubio pro societate. 5. Ademais, como bem
observou o magistrado, há no autos fatos que, em tese, podem configurar a prática do crime de
descaminho,  por  isso  revela-se  prematuro  reconhecer  a  ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução criminal, haja vista a existência de diligências que poderão ser
empreendidas,  tal  como  a  comprovação  da  idoneidade  das  notas  fiscais  apresentadas.  6.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

375. Processo: JFRS/BAG-5001518-
13.2014.4.04.7109-INQ - Eletrônico 

Voto: 1367/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
BAGÉ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, CP). ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE.  EFEITO  NOCIVO  À
SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar  a ocorrência  do crime de
contrabando de cigarros, em razão da apreensão de 100 maços de cigarros de origem estrangeira
em poder do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito com suporte no princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado. 4. 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 100 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.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da
persecução penal.

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

376. Processo: JF-SAN-PIMP-0009282-
73.2014.4.03.6104

Voto: 513/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CONTRABANDO  DE  MERCADORIAS  CONTRAFEITAS.  CP.  ART.  334,
CAPUT. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP
C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MERCADORIA FALSIFICADA. IMPORTAÇÃO VEDADA. CRIME
DE  CONTRABANDO  EM  CONCURSO  FORMAL  COM  O  CRIME  CONTRA  AS  MARCAS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se de Notícia  de Fato instaurada a partir  de Representação
Fiscal para Fins Penais, dando conta da suposta ocorrência do crime previsto no art. 334, caput,
do Código Penal, por parte dos sócios administradores de empresa sediada em Serra/ ES. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que em relação
a possível prática do delito de contrabando, conforme o princípio da especialidade, a conduta se
subsume ao artigo 190, I, Lei 9.279/96, crime de competência da Justiça Estadual, a qual deverá
ser processado mediante ação penal privada, de acordo com o artigo 199 da Lei 9.279/76. 3. O
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Juízo  da  6ª  Vara  Federal  de  Santos/SP,  por  sua  vez,  considerou  improcedentes  as  razões
expendidas  pelo  órgão  ministerial,  aduzindo  que  a  conduta  caracteriza,  em tese,  o  crime de
contrabando, pois houve tentativa de importação de mercadoria proibida,  havendo, outrossim,
concurso  formal  com o  crime previsto  no  artigo  190  da  Lei  9.279/96,  pois  ambos os  crimes
decorrem da mesma conduta,  mas protegem bens jurídicos totalmente diversos, não havendo
absorção pelo princípio da especialidade do crime de contrabando. 4. No caso em exame, por
ocasião  da  verificação  física  da  carga  constante  em  contêiner,  constatou-se  a  presença  de
mercadoria  classificada  como  mini  bola  de  futebol  Mobil  e  bola  de  futebol  Mobil,  que
apresentavam  estampas  similares  a  SWOOSH  da  marca  Nike,  evidenciando  se  tratar  de
mercadoria  contrafeita,  apreendidas  no  Termo  de  Apreensão  e  Guarda  Fiscal  nº
0817800/16231/14 (fls. 08/09). Tal falsificação encontra-se atestada nos laudos de fls. 34/38. 5.
Cuidando-se de mercadoria falsificada, sua importação é vedada nos termos dos arts. 605 a 608
do Regulamento Aduaneiro e do art.  198 da Lei nº 9.279/96, especialmente se considerada a
sujeição à pena de perdimento, como prevê o art. 105, inc. VIII, do Decreto-Lei nº 37/66. Além
disso, são mercadorias consideradas impróprias ao consumo, na forma do art. 18, § 6º, inc. II, do
CDC, sem prejuízo da incidência do tipo penal que protege o direito de marcas, a que se refere o
art. 190 da Lei nº 9.279/96. 6. Assim, a conduta ora apreciada caracterizaria, em tese, o crime de
contrabando, pois houve tentativa de importação de mercadoria proibida, em concurso formal com
o crime previsto no art. 190, da Lei 9.279/96, em razão da falsidade da mercadoria. Isso porque
em que pese ambos os crimes decorrer de mesma conduta, os bens jurídicos protegidos são
totalmente  diversos,  não  havendo  absorção  pelo  princípio  da  especialidade  do  crime  de
contrabando.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

377. Processo: JF/SP-0002003-08.2015.4.03.6102-
INQ

Voto: 1385/2016 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 ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc.  I,  da  Lei  nº  11.343/06.  Importação  de  sementes  da  planta  de  espécie  Cannabis  sativa,
conhecida como maconha. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento ao
fundamento de atipicidade da conduta.  3.  Discordância da Juíza Federal,  por entender que a
importação de sementes de maconha caracteriza o crime de contrabando. 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
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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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

378. Processo: PRM-JND-3422.2015.000188-8-INQ Voto: 1560/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Assalto perpetrado por dois indivíduos no veículo automotor dos Correios, no dia 21.05.2015, que
resultou na subtração de encomendas que deveriam ser entregues. Diligências realizadas. Apesar
da  materialidade  comprovada  pelo  Boletim  de  Ocorrência,  a  vítima  não  se  recordou  das
características físicas dos assaltantes impossibilitando o reconhecimento, bem como incapaz de
indicar testemunhas que presenciaram os fatos.  Ausência de indícios de autoria delitiva e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

379. Processo: 1.11.000.000030/2016-52 Voto: 1301/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícias  de  Fato.  Possíveis  crimes de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  os  saques
indevidos referentes a quatro benefícios da Previdência Social  após os óbitos dos respectivos
titulares. 1) Em relação aos benefícios previdenciários NB 41/056.498.293-8 e NB 07/098.839.211-
9 tiveram os últimos saques realizados em 31/03/2003 e 31/01/2004, respectivamente (Enunciado
n° 53 desta 2ª CCR). Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109,
III). 2) Acerca dos benefícios NB 103.973.306-6 e NB 90.019.337-8, tiveram os saques realizados
por meio de cartões magnéticos por pessoas não identificadas. Ausência de representante legal
ou procurador cadastrados para os referidos benefícios. Esgotadas as medidas administrativas de
cobrança pelo INSS. Lapso temporal que impossibilita a identificação dos recebedores. Ausência
de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

380. Processo: DPF-OPE-00003/2014-INQ Voto: 1251/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (LC Nº 75/93, ART. 62, VII).
EMISSÃO E USO DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO -  AET FALSIFICADA PARA
LASTREAR TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL (ARTS. 297 e 304, DO CP). INDETERMINADO O
LOCAL DE CONSUMAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO E CONHECIDO O LOCAL DE CONSUMAÇÃO
DO USO DA AET FALSA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL NA PROCURADORIA
DA REPÚBLICA NO AMAPÁ. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar conduta consistente na
inserção de informações falsas no documento Autorização Especial de Trânsito  AET apresentado
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à Polícia Rodoviária Federal, no Posto de Oiapoque/AP. 2. O Procurador da República oficiante na
PR/AP declinou de suas atribuições para a PR/DF, argumentando que conquanto o documento
haja sido apreendido no Município do Oiapoque/AP em situação que fazia crer na ocorrência de
uso de documento falso, o crime que se evidencia é, com efeito, o de falsificação de documento
público, o qual provavelmente teve lugar na sede da empresa, em Brasília/DF, onde também se
concentram os possíveis autores do delito e as provas da falsificação. 3. O Membro do MPF
oficiante na PR/DF, discordando do posicionamento do il.  Colega, restituiu os autos à origem,
solicitando fosse reavaliado o declínio de atribuição. 4. Por sua vez, o membro do Parquet Federal
com ofício no Amapá suscitou o presente conflito negativo de atribuições. 5. In casu, considerando
que o local de consumação do delito de falsificação da AET encontra-se ainda indeterminado, ao
passo que o local de consumação do delito de uso de documento falso (art. 304 do CP) foi o
Município  de  Oiapoque/AP,  a  atribuição  para  oficiar  no  presente  feito  é  do  Procurador  da
República com atribuições na Procuradoria da República no Estado do Amapá. 6. Fixação da
atribuição da Procuradoria da República no Estado do Amapá para prosseguir  na persecução
criminal.

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

381. Processo: JF-RJ-0503596-38.2015.4.02.5101-
TC

Voto: 589/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. POSSÍVEL CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA  (CP,  ART.  330).  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM  DA  JUSTIÇA  DO
TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO LOCAL ONDE A ORDEM DEVERIA TER SIDO
CUMPRIDA.  ATRIBUIÇÃO  DO  ÓRGÃO  DO  MPF  SUSCITADO.  1.  Termo  Circunstanciado
instaurado na DPF/Londrina/PR para apurar a ocorrência do possível crime de desobediência,
previsto no artigo 330 do Código Penal. 2. Representação oriunda da Procuradoria do Trabalho no
Município  de  Londrina  noticiando  o  descumprimento  de  ordem  judicial  que  determinava  o
encaminhamento de extratos de contas telefônicas, referentes a números determinados, a fim de
instruir  processo  trabalhista,  praticado  por  representante  da  Empresa  Brasileira  de
Telecomunicações S. A. 3. A Procuradora da República oficiante na PRM-Londrina/PR, promoveu
declínio de competência, acolhido pelo Juízo Federal, considerando que a omissão do suposto
autor do fato ocorreu na cidade do Rio de Janeiro/RJ, local onde está sediada a empresa intimada
e onde foram recebidos por via postal, por representante da EMBRATEL, os ofícios do Juízo do
Trabalho requisitando informações. 4. O Procurador da República oficiante na PR/RJ, entendeu
que  em  se  tratando  de  termo  circunstanciado,  o  qual  não  foi  objeto  de  qualquer  medida
jurisdicional, não há falar em competência, mas declínio de atribuição, com qual não concorda,
tendo em vista que o local de consumação do crime de desobediência é o local onde a ordem
deveria  ser  cumprida.  No caso,  considerando que a ordem judicial  deveria  ter  sido cumprida
perante  o  Juízo  da  2ª  Vara  do  Trabalho  de  Londrina/PR,  com  apresentação  dos  extratos
requisitados naquele  Juízo,  o  local  de consumação do crime é o Município  de Londrina.  Por
consequência, a atribuição recai sobre o Órgão ministerial atuante na PRM/Londrina/PR. Conflito
negativo de atribuições suscitado. 5. Razão ao suscitante. Conflito de atribuições que se resolve
segundo o lugar da infração, qual seja, o do Juízo perante o qual a ordem deixou de ser cumprida.
Precedente  da 2ª  CCR:  Processo  1.34.001.002660/2014-95,  Voto  8741/2014,  Sessão 613 de
15/12/2014, unânime. 6. Procedência do conflito, reconhecendo-se a atribuição da suscitada para
prosseguir na persecução penal. 7. Encaminhe-se os autos à Procuradora da República Cíntia
Maria de Andrade, com ofício na PRM-Londrina/PR, com ciência ao Procurador da República
suscitante na PR/RJ.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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382. Processo: 1.22.005.000002/2015-21 Voto: 994/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.
POSSÍVEL CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA (CP,  ART.  330).  DESCUMPRIMENTO  DE  ORDEM
JUDICIAL  EXARADA NOS  AUTOS  DE  PROCESSO  DA 3ª  VARA FEDERAL DE  MONTES
CLAROS/MG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO LOCAL ONDE A ORDEM DEVERIA TER SIDO
CUMPRIDA. ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DO MPF SUSCITADO. 1.  Procedimento Investigatório
Criminal instaurado a partir de Ofício encaminhado pela Procuradoria da República no Município
de Montes Claros/MG, dando conta da ocorrência de suposto crime de desobediência praticado
pelo  Gerente da  agência  do Banco do  Brasil  em Juazeiro/BA,  que deixou  de promover  atos
processuais, descumprindo, em reiterada conduta, ordem judicial exarada no processo em trâmite
na  3ª  Vara  Federal  de  Montes  Claros/MG.  2.  Representação  oriunda  da  Procuradoria  da
República  no  Polo  Petrolina/Juazeiro  noticiando  o  descumprimento  de  ordem  judicial  que
determinava prestação de informações que foi atendida de forma insatisfatória. 3. O Procurador
da  República  oficiante  em  Montes  Claros/MG  declinou  as  atribuições  no  feito  em  favor  da
Procuradoria da República em Petrolina/PE pelo fato criminoso se consumar em Juazeiro/BA. 4. O
Procurador  da  República  oficiante  em Petrolina/PE,  suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,
sustentando que o fato de a agência do Banco do Brasil cujo gerente deixou de promover atos
processuais estar localizada no Município de Juazeiro/BA, por si só, não atrai a atribuição da PRM
Polo Juazeiro/Petrolina para atuar no feito. Conflito negativo de atribuições suscitado. 5. Razão ao
suscitante. Conflito de atribuições que se resolve segundo o lugar da infração, qual seja, o do
Juízo  perante  o  qual  a  ordem  deixou  de  ser  cumprida.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo
1.34.001.002660/2014-95, Voto 8741/2014, Sessão 613 de 15/12/2014, unânime. 6. Procedência
do conflito, reconhecendo-se a atribuição do suscitado para prosseguir na persecução penal. 7.
Encaminhe-se os autos à Procuradoria da República no Município de Montes Claros/MG, com
ciência ao Procurador da República suscitante na PRM/Petrolina/PE.

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

383. Processo: DPF/JFA-00465/2015-INQ Voto: 1091/2016 Origem: GABPRM2-TSL - THIAGO 
DOS SANTOS LUZ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 33 DA 2ª
CCR).  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  bovinos.  Violação  do  art.  1º  da  Instrução  Normativa  nº  08  do  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, balizada nas recomendações da Organização Mundial de
Saúde Animal (OIE), da qual o Brasil é signatário, 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.
Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução criminal.

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

384. Processo: 1.03.000.001066/2015-44 Voto: 7617/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: REPRESENTAÇÃO.  ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS VERBAS DO FGTS.  REVISÃO DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO. OFENSA A INTERESSES E
SERVIÇOS  DA  UNIÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Peças  de
informação instauradas para apurar  suposto atraso no recolhimento das verbas do Fundo de
Garantia  por  Tempo  de  Serviço,  o  que,  em tese,  poderia  configurar  o  crime  de  apropriação
indébita.  2.  Declínio  de atribuições ao fundamento de que inexiste  lesão a bens,  serviços ou
interesses da União. A conduta teria atingido somente os empregados, que não receberam os
devidos pagamentos. 3. A competência é da Justiça Federal pois a lesão atingiu igualmente a
Empresa Pública Federal gestora do Fundo, e a União, esta na qualidade de titular do Fundo. 4.
Ainda que ocorra o delito em tela envolvendo os empregados, há prejuízos à Caixa Econômica
Federal, pois o bem estava na posse da empresa federal, que, certamente, tem sua credibilidade
abalada. 5. Precedentes do STJ (CC 36.648/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, Terceira Seção,
julgado em 27/11/2002, DJ 03/02/2003; e CC 32.376/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira
Seção,  julgado  em 27/02/2002,  DJ 25/03/2002.)  6.  Conclui-se  que  a  persecução penal  deve
prosseguir no âmbito do Ministério Público Federal. 7. Não homologação do declínio e designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.
Observação 

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO.

385. Processo: 1.32.000.000593/2015-30 Voto: 1241/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO QUE NOTICIA POSSÍVEL ADOÇÃO IRREGULAR DE
CRIANÇAS  INDÍGENAS  (ART.  237  DA LEI  Nº  8.069/90  -  ECA).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO  32  DA  2ª  CCR).  INFRAÇÃO  QUE  NÃO  ATINGE  APENAS  A  CRIANÇA,
INDIVIDUALMENTE, MAS TODA SUA COMUNIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
PARA APRECIAR O CASO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 109, INCISOS IV,
IX E XI, E 231, AMBOS DA CF, CC. O ART. 6º DO CP. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de representação  para  apurar
possível crime previsto no art.  237 da Lei nº 8.069/90 - ECA, consistente na possível adoção
irregular  de  crianças  indígenas.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  declinou  de  suas
atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que o fato em análise não se insere na
esfera de competência da Justiça Federal.  3. Diante da complexidade da sociedade indígena,
tem-se  que,  na  esfera  penal,  a  ofensa  sofrida  por  indivíduo,  ainda  que  não  abranja  toda  a
comunidade, extrapola a esfera individual e atinge interesses efetivamente coletivos, podendo-se
afirmar que a Constituição, ao se referir à disputa, no artigo 109, inciso XI, quis assentar que
ficasse sob o exame da jurisdição federal questão relacionada a direitos dos povos indígenas,
sobretudo aqueles descritos no seu artigo 231, decorrendo daí o interesse da União na missão
constitucional  de  proteger  os  direitos  das  comunidades  indígenas.  4.  Declínio  inadequado.
Competência da Justiça Federal  para analisar o feito (interpretação sistemática dos arts. 109,
incisos IV, IX e XI, e 231, ambos da CF, cc. o art. 6º do CP). 5. Não homologação do declínio de
atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento
à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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386. Processo: JF-FRA-0001596-66.2015.4.03.6113-
APN

Voto: 1063/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (ART.
334-A  DO  CP).  APREENSÃO  DE  12  MAÇOS  DE  CIGARROS  EXPOSTOS  À  VENDA.
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de contrabando (art. 334-A do CP),
em razão da apreensão de 12 (doze) maços de cigarros de origem estrangeira, que estavam
expostos à venda. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com base
no princípio da insignificância em razão do baixo valor monetário e da insignificância do dano
social constatado consistente na quantidade ínfima de cigarros. 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  tem aplicado,  em  caráter  excepcional,  o  princípio  da  insignificância  nos  casos  de
contrabando  de  cigarros  quando  for  ínfima  a  quantidade  apreendida,  desde  que  não  haja
reiteração da conduta. . 6. No caso dos autos, o investigado já é contumaz na prática delitiva,
conforme documento juntado aos autos. 7. Não homologação do arquivamento e designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

387. Processo: SRPF-AP-00203/2015-INQ Voto: 1104/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §
3º,  DO  CP).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  PROVA  DA
MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  DELITIVAS.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do delito previsto no
art. 171, § 3º, do Código Penal, em razão do recebimento indevido de 4 parcelas de benefício
previdenciário após o óbito da titular. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do
feito,  por  ausência  de dolo.  3.  Existindo prova da materialidade delitiva  e indícios da autoria,
impõe-se  o  prosseguimento  do  feito,  reservando-se  à  instrução  processual  o  debate  mais
aprofundado das questões pertinentes, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. 4. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

388. Processo: 1.18.000.001389/2015-13 Voto: 1246/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  DENÚNCIA  ANÔNIMA.  SUPOSTA  ANOTAÇÃO  FALSA  EM  CTPS  E
POSSÍVEIS  CRIMES  DE  DESCAMINHO,  SONEGAÇÃO  DE  IMPOSTOS  E  FALSIDADE
IDEOLÓGICA.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Notícia de fato instaurada a partir de denúncia anônima em que se relata possíveis
irregularidades praticadas por pessoa jurídica, tais como anotação falsa em Carteira de Trabalho e
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Previdência Social  CTPS, comercialização irregular de mercadorias, sonegação de impostos e
utilização  de  nome  de  terceiros  para  abertura  de  empresas.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante, sem realizar qualquer diligência, promoveu o arquivamento do feito por entender que
ausente a individualização dos fatos, é impossível constatar-se a própria tipicidade e a ocorrência
de delito, não sendo possível vislumbrar qualquer linha investigativa que possa resultar frutífera
para apuração dos fatos. 3. Compulsando os autos constata-se que na representação consta os
nomes dos supostos autores e da materialidade: suposta anotação falsa em CTPS, possíveis
crimes descaminho, sonegação de impostos e falsidade ideológica. 4. Apesar de a redação da
representação ser confusa, diligências preliminares podem ser tomadas, mostrando-se prematuro
o arquivamento dos autos. 5. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

389. Processo: 1.23.000.002126/2015-53 Voto: 1218/2016 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).
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de fato  instaurada para apurar  a
prática  do  crime  tipificado  no  art.  171,  §3º,  do  Código  Penal,  diante  da  constatação  do
recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário,  após  a  morte  de  titulares.  2.  Promoção de
arquivamento fundada no princípio da insignificância. 3. Nos termos da Orientação nº 04, a 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão admite dispensar liminarmente a instauração de investigação
criminal  própria  ou de inquérito  policial  e  determinar,  se assim entender,  o  arquivamento das
peças de informação que  serão encaminhadas em cumprimento  ao item 9.  1.  2  do Acórdão
2.812/2009  TCU Plenário em duas situações, assim consideradas pela jurisprudência da 2ª CCR:
i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data
do último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no
saque  de  até  três  benefícios  previdenciários.  4.  A  2ª  Câmara  também  tem  admitido  o
arquivamento nos casos em que as diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a
autoria do crime, bem como não haja diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual, especialmente se verificado longo tempo decorrido após o último saque fraudulento. 5. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir  na  persecução  penal,  ou,  se  entender  cabível,  promover  o  arquivamento  com
fundamento diverso.

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

390. Processo: 1.23.008.000244/2015-57 Voto: 1230/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL. DESTRUIR 1,79 HA DE FLORESTA NATIVA
NO  INTERIOR  DE  UNIDADE  DE  CONSERVAÇÃO,  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.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar
suposta prática de crime ambiental,  tendo em vista a destruição de 1,79 hectares de floresta
nativa,  objeto  de  especial  preservação,  inserida  na  Floresta  Nacional  de  Jamanxim,  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
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demonstra relevante interesse ambiental e que a atuação administrativa do órgão ambiental e a
aplicação  das  sanções  correspondentes  revelam-se  suficientes  à  repressão  do  fato.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

391. Processo: 1.23.008.000362/2015-65 Voto: 1231/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL. DESTRUIR 1,35 HA DE FLORESTA NATIVA
NO  INTERIOR  DE  UNIDADE  DE  CONSERVAÇÃO,  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.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar
suposta prática de crime ambiental,  tendo em vista a destruição de 1,35 hectares de floresta
nativa,  objeto  de  especial  preservação,  inserida  na  Floresta  Nacional  de  Jamanxim,  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 e que a atuação administrativa do órgão ambiental e a
aplicação  das  sanções  correspondentes  revelam-se  suficientes  à  repressão  do  fato.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

392. Processo: DPF/AM-00862/2014-INQ Voto: 1047/2016 Origem: GABPR2-MVF - MARISA 
VAROTTO FERRARI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposta invasão de terras da União. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Processo  administrativo  referente  ao  pedido  de  regularização  fundiária  formulado
(56421.000037/2011-01). Área matriculada em nome da União, porém trata-se de conflito entre
particulares  sobre  a  disputa  de  posse  de  terras.  O  lote  foi  objeto  de  titulação  outorgado  a
particular. Inocorrência de qualquer lesão a bens, serviços ou interesses da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas o que falece a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal.  Precedente STJ (CC 12147 PR, 2012/0031407-4, Relatora Ministra Marilza
Maynard,  Des.  Convocada,  Terceira  Seção,  julgado  em  26/02/2014,  Dje  13/03/2014)1.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

393. Processo: DPF/ROO-00120/2014-IPL/PF Voto: 1487/2016 Origem: NUCRIM/PRMT - NÚCLEO
CRIMINAL DA PR/MT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  Nº  9.605/98).  DESCUMPRIMENTO  DE
EMBARGO  LAVRADO  PELO  IBAMA.  DESENVOLVIMENTO  DE  ATIVIDADE  AGRÍCOLA EM
ÁREA EMBARGADA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR).  LESÃO
DIRETA  AOS  SERVIÇOS  PRESTADOS  PELA  ENTIDADE  AUTÁRQUICA  FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposta
prática de crime ambiental consistente no descumprimento de embargo lavrado pelo IBAMA, o
que impediu a regeneração natural de área desmatada ilegalmente. 2. Declínio de atribuição sob
o fundamento de que a infração não foi cometida em área federal e, assim, não ocorreu lesão a
bens, serviços ou interesse da União. 3. Ao descumprir o embargo lavrado pela autarquia federal,
o infrator, em tese, causou dano, em potencial, diretamente aos serviços prestados pela entidade
fiscalizadora, no caso o IBAMA, no trato de questões ambientais. 5. Não homologação do declínio
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 homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a).  Vencido o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de
Carvalho. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

394. Processo: 1.12.000.000967/2015-18 Voto: 1329/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299, CP), mediante a inserção de
interposta pessoa (laranja) no quadro societário de empresa. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª  CCR).  A realização de registro  de empresas mercantis  pela  Junta Comercial  sob a
supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o
reconhecimento da competência  da  Justiça Federal  para processar  e  julgar  os  crimes contra
aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e específicos.
Competência  da  Justiça  Estadual.  Precedente  do  STJ  (CC,  116529/MT,  Rel.  Min.  Humberto
Martins, DJe 03/05/2011, CC 81261/BA, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 11//02/2009 e CC
109.526/SC, Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/05/2010). Ausência de atribuição
do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

395. Processo: 1.14.000.002114/2015-38 Voto: 1368/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação da ANP noticiando supostas irregularidades no armazenamento e
comercialização de GLP envasado, podendo configurar  crime contra a ordem econômica (Lei
8.176/91). Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2a CCR). Em regra, os crimes contra a ordem
econômica  são  da  competência  da  Justiça  Estadual,  deslocando-se  para  a  Justiça  Federal
apenas quando configurada ofensa a bens, serviços ou interesses da União, entidade autárquica
ou empresa pública federal, a teor do art. 109 da CF. A tão só presença fiscalizatória da ANP não
firma a competência da Justiça Federal. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

396. Processo: 1.14.000.002442/2015-34 Voto: 1207/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime contra as relações de consumo, tendo em
vista  que  empresa  privada  teria  mantido  em  depósito  medicamentos  vencidos,  conforme
verificado pela ANVISA em processo administrativo. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª
CCR). Inexistência de indício de transnacionalidade da conduta. Ausência de qualquer elemento
capaz de justificar a competência da Justiça Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

397. Processo: 1.14.001.000550/2015-62 Voto: 1477/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, relatando que estaria ocorrendo obra supostamente irregular (aterro), às
margens  da  rodovia  estadual,  após  o  trevo  de  acesso  ao  Cururupe.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Da análise dos autos, verifica-se que não há qualquer indício de que
o aterro  encontra-se em área de preservação ambiental.  Inexistência  de lesão direta  a bens,
serviços ou interesses da União, suas empresas públicas ou autarquias. Ausência de elementos
de  informação  aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

398. Processo: 1.16.000.000234/2016-15 Voto: 1474/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Relato  de  que  pessoa  jurídica  de  direito  privado  estaria  transportando  e
armazenando produtos  químicos  sem autorização,  valendo-se,  para tanto,  de documentos de
outras empresas privadas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Fatos
que  não  apontam  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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399. Processo: 1.18.003.000028/2015-11 Voto: 991/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Inteligência Financeira  RIF encaminhado pelo
Conselho de Controle  de Atividades Financeiras  COAF.  Supostas movimentações financeiras
suspeitas (atípicas) realizadas por correntista a diversas pessoas físicas e jurídicas de instituição
bancária  privada  no  período  de  2007  a  2012.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª
Câmara).  Inexistência  de  procedimento  fiscal  ou  representação  fiscal  na  Receita  Federal.
Afastada a conduta de crimes contra a ordem tributária. Investigado teria atuado como agiota,
havendo  inclusive,  comentários  não  confirmados  de  que  o  mesmo  estaria  envolvido  com  o
contrabando de mercadorias do Paraguai e países vizinhos. O processo e o julgamento do crime
de lavagem de  dinheiro  será  da  competência  da  Justiça  Federal  quando  praticado  contra  o
sistema  financeiro  e  a  ordem  econômico-financeira  ou  em  detrimento  de  bens,  serviços  ou
interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda, quando a
infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal (Lei 9.613/2013, art. 2º, III, a e
b). Precedente do STJ1 (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe
05/06/2013). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

400. Processo: 1.20.000.001348/2015-61 Voto: 19/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade documental (CP, artigos 297 e 304). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fornecimento de atestados médicos falsos a
pacientes operadores da Estação de Tratamento de Água da concessionária municipal do serviço
de água e esgoto. Inexistência de indícios de que o atestado tenha sido apresentado perante
órgãos ou entes federais.  Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  do  STJ:  (CC
119.939/PR,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
11/04/2012,  DJe  07/05/2012)1.  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

401. Processo: 1.20.000.001677/2015-10 Voto: 1093/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

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
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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  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

402. Processo: 1.23.000.000220/2016-59 Voto: 1362/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

403. Processo: 1.23.000.002349/2015-11 Voto: 1137/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  na  Sala  de  Atendimento  ao
Cidadão, dando conta da criação de falso perfil em rede social em nome do noticiante. Possível
crime de falsa identidade (CP, art. 307). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR).  Eventual  ilícito  penal  praticado  em  detrimento  da  boa-fé  e  da  honra  de  particular.
Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

404. Processo: 1.23.003.000014/2016-19 Voto: 1485/2016 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, art. 69-A). Prestação de informações falsas ao
Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  SISFLORA, operacionalizado
por  órgão  estadual.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).
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. Precedente da 2ª CCR
(procedimento nº 1.23.003.000700/2015-17, julgado na Sessão nº 633, no dia 18/12/2015, por
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unanimidade). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

405. Processo: 1.23.007.000006/2016-32 Voto: 1249/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  ameaça  por  parte  de
moradores  do  assentamento  Rio  Cururuí,  no  Município  de  Pacajá/PA,  contra  a  noticiante,
moradora da mesma comunidade. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Querela entre particulares. Inexistência de lesão 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  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

406. Processo: 1.23.007.000212/2015-61 Voto: 1475/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de ameaça entre particulares, envolvendo uma chácara
dentro do município de Tucuruí/PA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2a
CCR).  Eventual delito em detrimento de particulares.  Fatos que não apontam ofensa a bens,
serviços  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

407. Processo: 1.25.007.000130/2015-42 Voto: 1232/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possíveis  crimes  contra  o  meio  ambiente  (Lei  nº
9.605/1998, art. 29) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003,
art.  12),  consistente  na  suposta  prática  de  caça  no  interior  do  Parque  Nacional  Saint-Hilaire
Lange, localizado no litoral do estado do Paraná. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Da análise dos autos, verifica-se que os delitos foram praticados dentro da APA
Estadual de Guaratuba, no caso, fora da Unidade de Conservação Federal do referido parque.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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408. Processo: 1.26.000.002868/2015-77 Voto: 1446/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Representação  formulada  por
treinador de futebol acerca da negociação de atletas com clubes da Polônia, com intervenção de
terceiros, tendo sido depositadas quantias em conta bancária por parte do representante para
efetivação  da  negociação  sem  a  concretização  do  contrato  na  forma  avençada.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Estelionato entre particulares. Ausência de prejuízo a bens,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

409. Processo: 1.29.000.002849/2015-39 Voto: 1484/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de
Controle de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas.
Crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª
CCR/MPF). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça
Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira,
ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas,  ou  quando  o  crime  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.
Existência de processo de execução em trâmite na Justiça Estadual em face do investigado. O
trânsito de recursos em prejuízo a credores pode ensejar a prática do crime de fraude à execução,
de competência da Justiça Estadual.  Ausência de qualquer elemento de informação capaz 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

410. Processo: 1.29.023.000017/2015-10 Voto: 1132/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAPÃO DA CANOA-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de falsidade documental (CP, artigos 298,
299 e 304). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apresentação de
atestado  médico  ideologicamente  falso  a  empresa  privada.  Inexistência  de  indícios  de que  o
atestado  tenha  sido  apresentado  perante  órgãos  ou  entes  federais.  Ausência  de  qualquer
elemento de informação capaz de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para  a
persecução  penal.  Precedente  do  STJ:  CC 119.939/PR,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,
Terceira Seção, DJe 07/05/2012. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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411. Processo: 1.29.023.000369/2014-94 Voto: 1131/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAPÃO DA CANOA-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possíveis  crimes  de  falsidade  documental.  Revisão  de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Apresentação  de  atestado  médico
ideologicamente falso a empresa privada. Inexistência de indícios de que o atestado tenha sido
apresentado perante órgãos ou entes federais. Ausência de qualquer elemento de informação
capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente
do STJ: CC 119.939/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 07/05/2012.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

412. Processo: 1.30.001.001770/2015-60 Voto: 618/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação da ANVISA noticiando alteração não autorizada da fórmula de
medicamento, em lotes fabricados nos meses de abril e maio de 2007, por empresa farmacêutica
(CP, art. 273, § 1º-B). 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

413. Processo: 1.30.001.004031/2015-20 Voto: 1250/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade documental. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apresentação de atestado médico ideologicamente falso a empresa
privada. Inexistência de indícios de que o atestado tenha sido apresentado perante órgãos ou
entes federais. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal.  Precedente do STJ: CC 119.939/PR, Rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze,  Terceira Seção, DJe 07/05/2012. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

414. Processo: 1.30.017.000896/2015-48 Voto: 1523/2016 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 tipificado no art. 1º, I e II, da Lei 8.176/91. Representação anônima
formulada  perante  a  sala  de  atendimento  ao  cidadão  do  MPF,  acerca  de  suposto  roubo  e
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adulteração de combustível de empresa de petróleo, com a participação de milicianos e agentes
policiais. Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2a CCR). Em regra, os crimes contra a ordem
econômica  são  da  competência  da  Justiça  Estadual,  deslocando-se  para  a  Justiça  Federal
apenas quando configurada ofensa a bens, serviços ou interesses da União, entidade autárquica
ou  empresa  pública  federal,  a  teor  do  art.  109  da  CF.  Ausência  de  qualquer  elemento  de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

415. Processo: 1.30.020.000387/2015-66 Voto: 1328/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima que noticia possíveis crimes praticados por membros do
Corpo  de  Bombeiros,  no  Rio  de  Janeiro/RJ.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª
CCR/MPF). Eventuais crimes atribuídos a servidores públicos estaduais. Ausência de ofensa a
bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas,  ou
empresas públicas federais. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

416. Processo: 1.33.003.000238/2015-01 Voto: 1450/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art.  299). Notícia da inserção em
prontuários  eletrônicos  de  atendimento  de  Unidade  de  Terapia  Intensiva  (UTI)  de  hospital
municipal que determinado médico estaria atendendo naquela Unidade, no mesmo instante em
que se fazia presente a uma reunião no MPF. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
No caso, hospital que não compõe a administração pública federal, nem mantido ou administrado
pela União ou por seus órgãos de administração indireta. Ausência de atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

417. Processo: 1.34.001.006584/2015-78 Voto: 1202/2016 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  com  indicações  terapêuticas,  sem  o  registro  do  órgão
competente - ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B), por meio de sítio eletrônico. 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 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
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atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

418. Processo: 1.34.001.006880/2015-79 Voto: 1204/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  ocorrência  de  crime  contra  a  saúde  pública,  consistente  na
comercialização de medicamentos sem o registro do órgão competente  ANVISA (CP, art. 273, §
1º-B, I). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2a CCR). Ausência de indícios de
transnacionalidade da conduta a justificar a competência da Justiça Federal. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

419. Processo: 1.34.004.001058/2015-91 Voto: 1358/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime ambiental (Lei  nº 9.605/98, art.  56). Fazer funcionar atividade
potencialmente poluidora, consistente no transporte de produtos perigosos, sem autorização do
órgão competente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Irrelevância de o fato ter sido
verificado  durante  fiscalização  do  IBAMA.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou
interesses  da  União,  suas  empresas  públicas  ou  autarquias.  Ausência  de  elementos  de
informação  aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

420. Processo: 1.34.015.000708/2015-52 Voto: 1325/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime ambiental (Lei  nº 9.605/98, art.  56). Fazer funcionar atividade
potencialmente  poluidora,  consistente  no  transporte  interestadual  de  produto  perigoso,  sem
autorização do órgão competente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Irrelevância
de o fato ter sido verificado durante fiscalização do IBAMA. Inexistência de lesão direta a bens,
serviços ou interesses da União, suas empresas públicas ou autarquias. Ausência de elementos
de  informação  aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

421. Processo: 1.19.000.000804/2015-76 Voto: 1060/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação de particular comunicando supostos crimes contra a honra (CP,
arts. 138, 139 e 140), bem como possível prática de assédio moral de que estaria sendo vítima, no
âmbito da Junta Comercial do Estado do Maranhão  JUCEMA. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Crimes contra a honra em que somente se procede mediante queixa.  No
tocante à prática de assédio moral, ausência de elementos mínimos para se definir a repercussão
penal sobre os fatos, sendo a apuração 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 pelo  recebimento  da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a).  Participaram da  votação  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada  e  o  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

422. Processo: 1.30.010.000240/2015-95 Voto: 1527/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada em face de presidente de sindicato que teria tentado
impedir o acesso de empregado a direito trabalhista. Promoção de Declínio de Atribuições que se
recebe como Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Conduta antiética de presidente do sindicato
patronal que após audiência teria procurado a reclamante para orientá-la a não firmar o acordo
trabalhista. Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

423. Processo: 1.34.001.003336/2015-75 Voto: 1518/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  formulada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  por
funcionário de empresa terceirizada que não foi tratado com urbanidade por servidor público do
BACEN em São Paulo. Recebimento do declínio como arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV).
 Evidente prática de assédio moral, podendo caracterizar ilícito civil trabalhista. Conduta atípica na
esfera penal.  Ausência de justa causa para prosseguir na persecução penal.  Homologação de
arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

424. Processo: DPF/DF-0160/2014-IPL Voto: 1457/2016 Origem: GABPRM1-FTS - 
FERNANDO TULIO DA SILVA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4°, I). Subtração de diversos
objetos  da  Sede  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Cristalina/GO,  mediante
arrombamento da porta e das janelas da edificação, entre os quais a impressora e a cadeira,
ambas pertencentes ao INCRA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Dos
objetos listados no boletim de ocorrência, apenas a cadeira giratória constituiria patrimônio da
autarquia. Bem subtraído foi reposto pelos servidores responsáveis por sua guarda. Perícia não
realizada à época dos fatos. Comunicação do furto realizada após dezoito dias da data do fato.
Prejuízo  a  investigação  por  ter  passado  cerca  de  cinco  anos  da  ocorrência,  dificultando  a
comprovação  da  autoria  do  delito.  Inexistência  de  outras  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

425. Processo: DPF/JZO/BA-0024/2013-INQ Voto: 1286/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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  Curaçá/BA,  no  dia  24.01.2013,  que  resultou  na  subtração  de  R$  70.537,80
pertencentes  à  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos   ECT,  além  de  objetos  pessoais  dos
funcionários.  Diligências realizadas.  Investigados que apesar da descrição das testemunhas e
vítimas não puderam ser identificados. Imagens capturadas por câmeras de segurança em que
submetidas à perícia não foi possível a identificação. Ausência de indícios de autoria delitiva e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

426. Processo: DPF/MOS-00662/2014-IP Voto: 1483/2016 Origem: SJUR/PRM-RN - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PAU DOS 
FERROS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  ambiental  praticado  por  empresa,  em  razão  de  não  ter
apresentado  relatório  anual  de  atividade,  relativo  aos  exercícios  de  2009/2008,  2010/2009,
2011/2010 e 2012/2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza
administrativa (Decreto nº 6.514/2008, art. 81; Lei nº 6.938/81, art. 17, II) para a qual, inclusive, já
foi cominada multa no montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Atipicidade da conduta.
Homologação do arquivamento.

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

427. Processo: DPF/RN-00242/2013-IP Voto: 1001/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de fraude processual  (CP,  art.  347).  Negativa  de autoria  da
assinatura do recibo de pagamento. Perante o exame grafotécnico solicitado pelo Magistrado do
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Trabalho,  supostamente,  sabendo  ser  sua  a  assinatura,  o  reclamante  disfarçou  os  padrões
gráficos fornecidos aos peritos, a fim de tentar a indução a erro, influenciando o resultado da lide.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em setembro de 2011. Pena
cominada ao crime de três meses a dois anos de detenção. Ocorrência da prescrição (CP, art.
109, V). Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

428. Processo: JFA/TO-0000142-75.2016.4.01.4301-
INQ

Voto: 1105/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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 Babaçulândia/TO, no dia 20.03.2015, que resultou na subtração de R$ 65.691,24,
quantia pertencente ao Banco do Brasil S/A., e R$ 21,00 pertencentes à Empresa de Correiros e
Telégrafos  ECT. Diligências realizadas. Na ocasião, os assaltantes levaram, também, o aparelho
do circuito fechado de televisão. Investigados que apesar da descrição das testemunhas e vítimas
não puderam ser identificados. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

429. Processo: JF/CE-0003671-43.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 1379/2016 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de uso clandestino de radiodifusão sem autorização prévia de
funcionamento (Lei 9.472/1997, art. 183). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Fato ocorrido em 2007. Pena máxima cominada de 4 (quatro) anos de detenção. Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV), já que decorridos mais de 8 (oito) anos da data dos
fatos. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

430. Processo: SRPF-AP-00078/2015-INQ Voto: 1574/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de falso testemunho (CP, art.  342), praticado em reclamação
trabalhista.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,IV).  Testemunha afirmou nunca ter
trabalhado com determinada camisa, o que fora contraditado ante às provas físicas acostadas aos
autos.  Contrariedade juridicamente irrelevante,  tendo em vista  que o depoimento em questão
nada influiu para a solução da causa, vez que o pleito foi julgado improcedente. Ausência de
potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no
REsp 1269635/MG, Rel.  Min.  Sebastião Reis  Júnior,  Sexta Turma,  DJe 23/09/2013;  AgRg no
REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  11/10/2011.  Homologação  do
arquivamento.

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

431. Processo: 1.00.000.012426/2014-64 Voto: 1305/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 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).  Evidenciadas  apenas  irregularidades  de  cunho
trabalhista.  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

432. Processo: 1.01.004.000172/2015-45 Voto: 1356/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Administrativo. Processo instaurado por solicitação da PRM de Santarém/PA que
solicitou distribuição antecipada com vistas ao acompanhamento de eventuais Habeas Corpus a
serem interpostos devido às prisões preventivas e prisão temporária decretadas nos autos de
processos  em trâmite  na  Justiça  Federal,  decorrentes  da  operação  Madeira  Limpa,  autos  nº
0003296-71.2015.4.01.390. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Despacho do
Procurador  Regional  da  República  Coordenador  do  NUCRIM  determinou  a  distribuição  e
comunicou  ao  solicitante  acerca  da  distribuição  antecipada,  o  que  foi  cumprido.  Realizada  a
distribuição que implica prevenção. Ausência de providências a serem tomadas nas ações penais
respectivas. Procedimento que atingiu a finalidade operando-se a perda do objeto. Homologação
do arquivamento.

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

433. Processo: 1.11.000.001222/2015-03 Voto: 1310/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171 § 3º). Segurada estaria em
gozo de benefício previdenciário decorrente de incapacidade em relação ao trabalho exercido na
Prefeitura de Maceió e, ao mesmo tempo, estaria trabalhando em Instituto Particular. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Eventual exercício laboral compatível  com a eventual
incapacidade. Diligências. Em consulta ao CNIS e ao SISBEN, não foram encontrados registros
de benefício previdenciário concedido à segurada. Inexistência de crime. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

434. Processo: 1.13.002.000031/2016-11 Voto: 1489/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM
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Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (artigos 29 e 34 da Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Apreensão pelo ICMBio de quelônios e instrumentos de pesca/caça no
interior da REBIO do Abufari. Não localização de qualquer suspeito próximo ao local. Inexistência
de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de qualquer elemento mínimo
que possibilite a identificação da autoria delitiva. Homologação de arquivamento.

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

435. Processo: 1.14.001.000112/2016-85 Voto: 1068/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícias  de  Fato.  Possíveis  crimes de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diversas Notícias de Fatos instauradas e agrupadas que
apuram os saques indevidos referentes a treze benefícios da Previdência Social após os óbitos
dos respectivos titulares. 1) Em relação aos benefícios previdenciários NB 88/5310431604 (NF
1.14.001.000112/2016-85),  NB  88/1088591890  (NF  1.14.001.000118/2016-52),  NB
21/105.272.431-8  (NF  1.14.001.000133/2016-09)  e  NB  12/0937714593  (NF
1.14.001.000151/2016-82,  foram  realizados  até  três  saques  após  a  morte  dos  titulares,
respectivamente. Aplicação da Orientação nº 04/2013 da 2ª CCR. 2) Quanto aos benefícios NB
88/1032694359, óbito em 02/05/2003 (NF 1.14.001.000148/2016-69) e NB 41/0539757985, óbito
em  18/07/2000  (NF  1.14.001.000154/2016-16),  foram  recebidos  indevidamente  em  período
anterior  a  outubro  de  2003  (Enunciado  n°  53  desta  2ª  CCR).  Extinção  da  punibilidade  pela
prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III). 3) Acerca dos benefícios NB 88/1319722773,
óbito em 08/04/2006 (NF 1.14.001.000127/2016-43); NB 21/1187462648, data do óbito 14/11/2011
(1.14.001.000115/2016-19);  NB  88/1137032127,  data  do  óbito  12/02/2005,  (NF
1.14.001.000130/2016-67);  NB  88/1159224037,  data  do  óbito  13/04/2005  (NF
1.14.001.000136/2016-34;  NB  21/1169440972,  data  do  óbito  12/08/2004  (NF
1.14.001.000139/2016-78);  NB 7/519501853, data do óbito 25/12/2003 (1.14.001.000142/2016-
91) e NB 07/0940187710, data do óbito 16/12/2007 (1.14.001.000145/2016-25), tais benefícios
tiveram saques realizados por meio de cartão magnético por pessoa não identificada. A instituição
financeira não dispõe de arquivos contendo imagens dos sacadores, devido ao tempo decorrido.
Ausência de representante legal, procurador, dependentes ou grupo familiar cadastrados para os
referidos  benefícios.  Esgotadas  as  medidas  administrativas  de  cobrança  pelo  INSS.  Lapso
temporal  que  impossibilita  a  identificação  dos  recebedores.  Ausência  de  indícios  de  autoria.
Inexistência  de  diligência  capaz  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Homologação  do
arquivamento.

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

436. Processo: 1.14.001.000513/2015-54 Voto: 1244/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 50-A). Desmatamento de 0,6ha de
vegetação nativa,  no interior  da Reserva Biológica de Una/BA, unidade de conservação, sem
autorização do órgão ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Consta do relatório do ICMBio que a gravidade do dano foi leve e que é passível de recuperação,
o agente é pessoa de baixa renda e com baixo grau de instrução, e a infração foi praticada por
motivo de subsistência. Aplicação da causa de exclusão de ilicitude prevista no art. 50-A, §1º, da
Lei nº 9.605/98. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.14.001.000208/2015-62, Sessão nº
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622, de 22/06/2015, unânime). Homologação do arquivamento.

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

437. Processo: 1.15.000.000177/2016-01 Voto: 1102/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  contra  a  honra  (CP,  art.  139).  Possível  crime  de  difamação
praticado contra particular por meio de rede social, na internet. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145).
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente,
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

438. Processo: 1.15.000.000192/2016-41 Voto: 1480/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental consistente na extração de substância mineral,  sem
autorização do órgão ambiental competente. Lei nº 9.605/98, art. 55. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em dezembro de 2010. Pena máxima cominada de 1
(um)  ano  de  detenção.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

439. Processo: 1.15.000.001282/2015-79 Voto: 995/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  encaminhada pela  Assessoria  de  Precatórios  do  Tribunal  de
Justiça do Ceará, acerca da situação de inadimplência do Instituto Nacional do Seguro Social com
relação ao pagamento de precatórios e  RPVs oriundos de ações/execuções acidentárias,  em
trâmite perante a Justiça Estadual Cearense. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Possibilidade  do  judiciário  fazer  o  sequestro  eletrônico  da  quantia  em execução.
Informações prestadas pela Autarquia. Inexistência de ilícito penal a ser apurado. Inexistência de
prejuízo a bens, serviços ou interesses da União. 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

440. Processo: 1.15.000.002842/2015-11 Voto: 1148/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado a partir do encaminhamento de cópias de Processo de
Execução ajuizado pelo BNB em face de empresa devedora perante o Juízo da 9ª Vara Cível da
Comarca de Fortaleza-CE. Incidente de fraude à execução dá conta que os gestores da empresa
devedora  teriam simulado  diversos  contratos  de  locação,  constituído  empresas  de fachada e
desviado patrimônio com a finalidade de frustrar o pagameto do financiamento em favor do BNB
que fora contraído em 1986. Fatos que poderiam, em tese, configurar diversos crimes. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Possível crime contra o sistema financeiro nacional não
evidenciado.  A obtenção  do  financiamento  foi  regular  e  o  dinheiro  devidamente  aplicado  na
finalidade a que se propunha, segundo consta dos autos. Evidências que os gestores da empresa
teriam  tentado  fraudar  a  execução  fundada  em  título  oriundo  do  contrato  de  financiamento
concedido  pelo  BNB com recursos  federais,  ao  estabelecer  novas  empresas,  desviando  seu
capital e forjando contratos de aluguel alegadamente inexistentes, tudo para evitar a expropriação
dos bens, configurando assim, nítida fraude a execução, tipificada no art. 179 do CP, cuja iniciativa
para a ação penal respectiva é da vítima que teve seu patrimônio afetado, no caso, o banco
financiador. Fraude que não atingiu o patrimônio ou interesse da União, vez que o processo corre
perante juízo comum estadual e tem como parte ativa o BNB, Sociedade de Economia Mista da
União, não figurando entre os sujeitos elencados no art. 109, I, da CF/88. A noticiada falsidade
ideológica na constituição de empresas, pode subsistir, em tese, como crime autônomo, porém, já
foram encaminhadas cópias dos autos ao MPE, não havendo razão para promoção de declínio.
Quanto ao alegado crime de sonegação fiscal que seria resultante da omissão de rendimentos por
meio das empresas, não consta dos autos qualquer crédito tributário constituído, não havendo
justa  causa para deflagração de procedimento  criminal.  Remessa de cópias  dos  documentos
pertinentes  à  receita  Federal  para  dizer  se  há  interesse  fiscal  em  realizar  auditoria  que
eventualmente  constate  a  fraude  e  constitua  o  crédito.  Suposta  lavagem  de  dinheiro,
consubstanciado  no  desvio  de  rendimentos  para  empresas  interpostas,  trata-se  de  mero
desdobramento da fraude à execução. Atribuição do MPE que poderá verificar sua existência no
curso do procedimento instaurado a partir  de cópias do processo de execução já enviado ao
MP/CE.  Ausência  de  provas  da  materialidade  de  crimes  de  competência  da  Justiça  Federal.
Possíveis crimes da esfera de atribuições do MPE já foram aquele parquet comunicados. Falta de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

441. Processo: 1.15.002.000513/2015-15 Voto: 1243/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  que  noticia  possíveis  crimes  de  falso
testemunho e calúnia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Quanto ao crime de
falso testemunho (CP, art. 342), praticado em reclamação trabalhista, a testemunha não afirmou
que os fatos aconteceram, e sim que ouviu dizer que o reclamante teria proferido palavras de
cunho racista e injuriosas no ambiente de trabalho.  Reclamações registradas na ouvidoria da
empresa corroboram o depoimento prestado pela testemunha em Juízo.  Não configuração de
crime. 2) No tocante ao crime de calúnia, a ação penal somente se procede mediante queixa (CP,
art.  145).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,
consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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442. Processo: 1.17.000.002086/2015-47 Voto: 1197/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime contra  a  ordem tributária  (Lei  nº  8.137/90)  perpetrado  pelos
representantes legais de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Informação  da  Receita  Federal  do  Brasil  em  Vitória/ES  de  que  não  existe  procedimento
administrativo fiscal instaurado em face do contribuinte investigado. Crime de natureza material,
cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado
nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

443. Processo: 1.17.000.002967/2015-68 Voto: 1133/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Receita Federal noticiando que diversas pessoas,
em decorrência do período do defeso, têm procurado as Unidades de Atendimento da RF para
solicitar a inscrição de matrícula CEI  Cadastro Específico do INSS, na categoria de segurado
especial  como pescador artesanal  e  portando a respectiva carteira  expedida pela  Colônia  de
Pescadores, sem contudo aparentarem exercer atividade de pescador. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). O órgão fazendário destacou que não identificou qualquer esquema de
fraude com o  envolvimento  de  sindicatos,  colônias  de  pescadores  ou  agentes  públicos.  Não
identificação dos supostos estelionatários. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

444. Processo: 1.17.001.000140/2015-18 Voto: 1499/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de fato. Representação acerca de supostos desvios de recursos da Agência da Caixa
Econômica Federal.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Narrativa  que não traz
elementos mínimos que justifiquem a deflagração de procedimento investigativo.  Ausência  de
indícios de autoria e provas de materialidade para o prosseguimento de eventual investigação.
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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

445. Processo: 1.17.004.000044/2015-31 Voto: 1199/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90)  perpetrado  por
empresas privadas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita
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Federal do Brasil em Vitória/ES e Londrina/ES de que não existem ações fiscais deflagradas em
desfavor das referidas empresas investigadas, bem como de que não há registro de seleção para
inclusão  destas  em  programa  de  fiscalização.  Crime  de  natureza  material,  cuja  tipificação
depende da constituição definitiva  do crédito tributário,  de acordo com o Enunciado nº 24 da
Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

446. Processo: 1.19.000.000794/2015-79 Voto: 1506/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Ofício encaminhado pela Corregedoria Geral do Trabalho dando conta da recusa
por servidor público federal em assinar termo de seu depoimento prestado perante comissão de
inquérito  administrativo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligencias.
Representado foi ouvido na qualidade de testemunha. Justificou a recusa em apor sua assinatura
no termo de depoimento em razão de estar desacompanhado de advogado e o teor do mesmo
não corresponder fielmente às declarações prestadas. Certidão da recusa aposta nos autos. O
servidor não se recusou a testemunhar ou calou a verdade, ao contrário, compareceu e prestou
seu  depoimento,  deixou,  porém,  de  assinar  a  ata  do  termo  de  depoimento  em  virtude  de
discordância em relação ao que fora transcrito. A redução a termo do depoimento deveria ser a
mais fiel possível ao que foi dito pela testemunha, transcrevendo-se as suas frases e expressões,
buscando-se  a  descrição  objetiva  do  fato  e  evitando-se  opiniões  pessoais  e  entendimentos
subjetivos da comissão que presidia o procedimento. Não configuração de crime. Homologação
do arquivamento.

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

447. Processo: 1.20.000.001184/2015-71 Voto: 993/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98). Notícia do desmatamento ocorrido no
Projeto de Assentamento denominado Rio Borges, localizado em Itanhangá/MT (Terras da União).
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Pela  análise  das  fotografias  e  vídeos
apresentados  na  representação,  concluiu  a  autoridade  policial  não  ser  possível  confirmar  a
veracidade  dos  fatos  relatados  na  notícia-crime.  Setor  pericial  da  Policia  Federal,  após
levantamento das imagens de satélite, informou não haver desmatamento desde o mês de janeiro
de 2014, na área apontada. Inexistência de elementos ou indícios que autorizem a instauração de
inquérito policial. Homologação do arquivamento.

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

448. Processo: 1.20.001.000270/2014-76 Voto: 1442/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACERES-MT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de possível crime tipificado no Art. 10 da Lei 7.347/85, supostamente
cometido  pelo  Reitor  da  Universidade  Federal  do  Pará,  por  suposta  ausência  injustificada  e
reiterada  de  respostas  às  sucessivas  requisições  de  documentos  realizadas  pelo  Ministério
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Público do Estado do Mato Grosso, no intuito de instruir Inquérito Civil. Revisão de arquivamento
(art.  62,  IV,  LC  75/93).  Diligências.  Demora  que  decorreu  de  impasses  burocráticos  e
administrativos. Medidas foram adotadas pelo representado para atender à requisição, ainda que
deficientes. A resposta encaminhada pela referida instituição de ensino não foi útil para a instrução
do  procedimento,  haja  vista  que  na  data  de  09/02/2015  foi  ajuizada  ação  civil  pública  com
fundamento  no  inquérito  civil  que  se  pretendia  instruir  com  as  informações  requisitadas.
Inexistência de dolo nas possíveis omissões ou retardamento às requisições. Ausência de justa
causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

449. Processo: 1.23.000.000155/2016-61 Voto: 1136/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, inc. IV). Deixar de efetuar inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF (Lei nº 6.938/81, art.
17, inc. II). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de providências a
serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Mera infração administrativa, cuja sanção
constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator  (Decreto  6.514/2008,  artigo  81).
Homologação do arquivamento.

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

450. Processo: 1.23.000.000237/2016-14 Voto: 1099/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  inc. IV). Deixar de realizar o recadastramento no Cadastro Técnico Federal  -  CTF (Lei  nº
6.938/81,  art.  17).  Infração  meramente  administrativa.  Atipicidade  da  conduta.  Ausência  de
providências  a  serem  tomadas  no  âmbito  do  MPF  sob  a  ótica  criminal.  Mera  infração
administrativa,  cuja  sanção  constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator  (Decreto
6.514/2008, artigo 81). Homologação do arquivamento.

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

451. Processo: 1.23.000.000310/2016-40 Voto: 1486/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade competente.
Ausência de regularização no Cadastro Técnico Ambiental. (Decreto nº 6.514/08, art. 80). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Atipicidade da conduta. Ausência de providências a
serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Mera infração administrativa, cuja sanção
constitui tão somente a imposição de multa ao infrator. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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452. Processo: 1.23.000.001432/2015-72 Voto: 1422/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado com a finalidade de acompanhar medidas cautelares
autorizadas  judicialmente,  bem  como  realizar  atos  de  cooperação  com  a  PR/AP  no  PIC
1.12.000.000425/2015-37.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Cooperação
realizada. Efetivo cumprimento das medidas adotadas no processo em referência. Ausência de
atuação cabível na presente Notícia de Fato. Inexistência de interesse em sua conversão em PIC.
Procedimento  que  atingiu  a  finalidade  operando-se  a  perda  do  objeto.  Homologação  do
arquivamento.

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

453. Processo: 1.23.000.001516/2014-25 Voto: 1282/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Suposto  descumprimento  de  embargo  de  atividade
lavrado  pelo  IBAMA.  Para  a  configuração  do  crime  de  desobediência  não  basta  apenas  o
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda
os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de natureza civil,  processual civil  ou
administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza
crime. Aplicação de multa pelo descumprimento do embargo. Medida constritiva de natureza cível
incompatível com a aplicação cumulativa de sanção penal. Atipicidade da conduta. 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, e da 2ª
CCR (Processo n° 1.20.004.000021/2012-99, Voto n° 6544/2014, Sessão n° 604 de 15/09/2014).
Homologação de arquivamento.

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

454. Processo: 1.23.000.001978/2015-23 Voto: 1203/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  ICMBio,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental, tendo em vista que particular teria construído uma barraca de
praia no interior da Reserva Extrativista da Marinha, localizada no município de Soure/PA, sem
autorização do órgão ambiental competente. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Ausência de dano concreto ou abstrato ao meio ambiente. Conduta que não se enquadra nas
figuras típicas penais insertas na Lei 9.605/98. Configuração de Infração administrativa (art. 66,
Decreto  nº  6.514/2008).  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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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455. Processo: 1.23.000.002194/2015-12 Voto: 1361/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental, consistente na ausência de apresentação de relatório anual no
prazo  exigido  pela  legislação  federal,  bem  como  pelo  não  recadastramento  no  Sistema  de
Cadastro Técnico Federal   CTF. 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.
Homologação do arquivamento.

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

456. Processo: 1.23.000.002424/2015-43 Voto: 1360/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade competente.
Ausência  de  recadastramento  no  Sistema  de  Cadastro  Técnico  Federal   CTF.  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. Homologação do arquivamento.

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

457. Processo: 1.23.000.002516/2014-42 Voto: 1224/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Notícia  que  pessoa  jurídica  teria  dificultado  a  ação
fiscalizatória  do  IBAMA  por  não  manter  em  operação  o  equipamento  de  rastreamento  de
embarcação,  de  uso  obrigatório,  no  período  de  30/04/2011  a  17/09/2012.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Embarcação que encontrava-se desativada. Documento
protocolizado junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura em 13/10/2011 comunicando que referida
embarcação não saíra para pesca no ano de 2011. Comunicação da desativação temporária dos
equipamentos  de  rastreamento  referente  a  tal  embarcação  no  período  de  30/09/2011  a
24/09/2012.  Conduta que não se enquadra nos tipos penais  da Lei  9.605/98.  Imposição pelo
órgão  ambiental  do  pagamento  de  multa  no  valor  de  R$  60.000,00.  Atipicidade  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

458. Processo: 1.23.000.002716/2015-86 Voto: 1321/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível utilização de uma motosserra para extração de madeira em uma área
não autorizada pelo IBAMA e sem registro junto ao órgão competente (Lei nº 9.605/98, art. 51).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em setembro de 2002. 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.
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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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

459. Processo: 1.23.000.002966/2014-35 Voto: 1453/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171 § 3º). Representação em
face de pensionista do Ministério do Exército que estaria recebendo benefício consubstanciado
em atestados expedidos por médico não habilitado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. Informações do Exército que o representado é pensionista militar, com título
de pensão julgado  pelo  Tribunal  de Contas da União.  Invalidez permanente  do representado
comprovada.  Inocorrência de crime diante  da ausência  de materialidade delitiva.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

460. Processo: 1.23.002.000078/2012-04 Voto: 1376/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  funcionamento  de  estabelecimento  poluidor  e
utilizador de recursos naturais, sem licença da autoridade competente (Lei nº 9.605/98, art. 60).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em fevereiro de 2011. Pena
máxima cominada de 6 (seis) meses de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, VI). Homologação do arquivamento.

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

461. Processo: 1.23.002.000617/2015-40 Voto: 1097/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime do art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98. Pesca com
petrecho proibido (rede), durante o período do defeso. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo
62, inciso IV). O investigado foi flagrado por fiscais do IBAMA em pequena embarcação, portando
malhadeira  do  tipo  miqueiras  (de  naylon)  medindo  aproximadamente  seiscentos  metros,  e
pequeno  isopor  para  acondicionar  os  espécimes  provenientes  da  pesca.  As  circunstâncias
descritas nos autos permitem concluir que o produto da atividade pesqueira (nenhum espécime
chegou a ser apanhado) se destinaria à própria subsistência do agente autuado. Incidência do art.
37, inciso I, da Lei de Crimes Ambientais. Atipicidade manifesta. Injustificável o prosseguimento
das  investigações tendo  em vista  a  pequena lesividade  da  conduta  e  a  aplicação  de  multa.
Precedente da 2ª CCR (Inquérito Policial nº 0213/2012, Voto 3345/2015, Sessão 622ª, unânime).
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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462. Processo: 1.23.005.000332/2015-89 Voto: 1359/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

463. Processo: 1.23.006.000236/2015-21 Voto: 1128/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

464. Processo: 1.23.006.000248/2015-55 Voto: 1322/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  transporte  de  madeira  sem  a  devida  autorização  da  autoridade
competente (Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Fatos ocorridos em agosto de 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

465. Processo: 1.23.007.000026/2016-11 Voto: 1481/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental consistente em receber e armazenar 59,160 metros
cúbicos de madeira em toras, sem autorização do órgão ambiental competente, no município de
Tailândia/PA. (Lei nº 9.605/98, art. 46). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato
ocorrido  em 11/11/1999.  Pena máxima cominada de 1  (um)  ano de detenção.  Prescrição  da
pretensão punitiva já que decorridos mais de quatro anos da data dos fatos (art. 109, V, CP).
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Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

466. Processo: 1.23.007.000232/2015-32 Voto: 1285/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Suposto descumprimento de embargo de atividade lavrado pelo IBAMA. Para a
configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de
funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer
previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário
da  ordem  que  o  eventual  não  cumprimento  caracteriza  crime.  Aplicação  de  multa  pelo
descumprimento do embargo. Medida constritiva de natureza cível incompatível com a aplicação
cumulativa de sanção penal.  Atipicidade da conduta. 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,  e  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.20.004.000021/2012-99, Voto n° 6544/2014, Sessão n° 604 de 15/09/2014). Homologação de
arquivamento.

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

467. Processo: 1.23.007.000246/2015-56 Voto: 1278/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Não atendimento às exigências legais
ou  regulamentares  quando  devidamente  notificado  pela  autoridade  ambiental  competente
(Decreto nº 6.514/08, art. 80). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Atipicidade da
conduta. Ausência de providências a serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Mera
infração  administrativa,  cuja  sanção  constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator.
Homologação do arquivamento.

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

468. Processo: 1.23.007.000248/2015-45 Voto: 1279/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Não atendimento às exigências legais
ou  regulamentares  quando  devidamente  notificado  pela  autoridade  ambiental  competente
(Decreto nº 6.514/08, art. 80). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Atipicidade da
conduta. Ausência de providências a serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Mera
infração  administrativa,  cuja  sanção  constitui  tão  somente  a  imposição  de  multa  ao  infrator.
Homologação do arquivamento.

172



Ata – 636ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00137280/2016

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

469. Processo: 1.23.008.000411/2015-60 Voto: 1327/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Auto  de  Infração  do  ICMBio,  referente  ao  porte  de
motosserra sem licença ou registro da autoridade ambiental competente no interior da Floresta
Nacional  do  Jamanxin,  unidade  de  conservação.  Lei  nº  9.605/98,  art.  51.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Para a caracterização do crime previsto no art. 51 da Lei
n.  9.605/98,  exige-se a  conduta de comercializar  ou de  utilizar  motosserra.  Possível  infração
administrativa  (art.  57,  Decreto  nº  6.514/08).  Aplicada  multa  no  valor  de  R$  2.000,00.  Não
configuração de crime. Homologação do arquivamento.

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

470. Processo: 1.24.000.002302/2014-39 Voto: 1225/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Pedido de providências em relação à publicação de vídeo na internet pela rede social Facebook,
apresentando uma versão do Hino Nacional em ritmo de funk, em performance de alunos da
Escola Municipal Senador Humberto Lucena, por ocasião de abertura de evento cultural realizado
na cidade. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apresentação dos alunos não é
caracterizada como desrespeito, menosprezo, vilipêndio ou ultraje ao hino nacional. Exercício de
liberdade de expressão e cultural dos participantes. Ausência de indícios da 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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

471. Processo: 1.24.001.000240/2015-00 Voto: 1503/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 2º, IV). Informações do
Ministério  da  Integração  Nacional  acerca  do  cancelamento  de  incentivos  do  Fundo  de
Investimento do Nordeste  FINOR de que era titular empresa privada, por desvio na aplicação dos
recursos.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Empresa que teve seu projeto
aprovado  há  mais  de  trinta  anos,  cancelado  em  2015  em  razão  das  irregularidades  que
configuraram  o  desvio  na  aplicação  dos  recursos  do  FINOR.  Irregularidades  detectadas  por
ocasião do último Relatório de Acompanhamento Físico-Contábil  REAFC aprovado em 26-7-2007
e confirmadas no Relatório  Técnico aprovado em 19-8-2009 levando à abertura  do Processo
Administrativo Apuratório que concluiu pelo desvio na aplicação dos recursos e cancelamento dos
incentivos do FINOR. Pena máxima cominada ao crime de dois anos de detenção. Extinção da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

472. Processo: 1.24.001.000354/2015-41 Voto: 1578/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de falso testemunho (CP, art.  342) em face dos depoimentos
contraditórios de testemunhas em reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Da análise dos autos, verifica-se que os depoimentos não foram gravados, apenas
reduzidos a termo sem assinatura, uma vez que a Justiça do Trabalho adota a praxe de não exigir
as assinaturas das testemunhas no referido Termo de Audiência.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

473. Processo: 1.25.000.001838/2015-81 Voto: 1378/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suspeita  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Ação  Previdenciária
ajuizada por viúva contra o INSS a fim de obter pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Juízo Federal em Curitiba julgou improcedente o pedido da declarante ao
fundamento de que ela não fazia jus ao benefício. Inocorrência de uso de documento falso ou
fraude  para  o  requerimento  do  pedido  pretendido.  Inexistência  de  crime.  Impossibilidade  de
imputação  em  decorrência  de  improcedência  do  pedido.  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. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

474. Processo: 1.25.000.002938/2015-24 Voto: 891/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Representação formulada pelo
Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR. Descumprimento de decisão judicial proferida nos
autos do processo nº 26988-2009-004-09-00-0 a qual  determinou a implantação em folha de
pagamento  do  reclamante,  no  prazo  de  20  dias,  do  correto  valor  devido  a  título  de  auxílio
alimentação, sob pena de multa. Decisão que deixou de ser cumprida pela EMATER, no Estado
do Paraná. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Decisão judicial que trouxe sanção
de  pagamento  de  multa  que  já  foi  aplicada.  Afastamento  do  delito  de  desobediência  sendo
desnecessária  a  aplicação  da  sanção  penal.  Atipicidade  penal  da  conduta.  Precedente  STJ
(REsp:  1374653  MG  2013/0105718-0,  Relator:  Ministro  SEBASTIÃO REIS  JÚNIOR,  Data  de
Julgamento:  11/03/2014,  T6  -  SEXTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  02/04/2014)1.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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475. Processo: 1.25.000.003647/2015-53 Voto: 1242/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Remessa de link de vídeo no qual pessoas
fazem declarações desconexas contra o governo federal e solicitam a remessa do material ao
Juízo da Operação Lava jato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A Força-
Tarefa Lava Jato, ao analisar o vídeo, concluiu que não se observa narrativa lógica a ensejar
eventual investigação e afirmou que inexiste relação com os fatos investigados na Operação. Não
evidenciada  materialidade  delitiva.  Ausência  de  qualquer  elemento  mínimo  a  justificar  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

476. Processo: 1.25.002.000002/2008-10 Voto: 1198/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informação da
Receita  Federal  do  Brasil  em  Cascavel/PR  de  que  os  débitos  previdenciários  referentes  ao
contribuinte encontram-se em fase de julgamento a ser realizado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais   CARF. Inexistência de constituição definitiva  do crédito  tributário.  Crime de
natureza  material,  cuja  tipificação  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de
acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

477. Processo: 1.25.002.000695/2010-65 Voto: 1245/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal
de que os procedimentos fiscais  encontram-se pendentes de julgamento a ser  realizado pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF. Inexistência de constituição definitiva  do
crédito tributário. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do
crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação
do arquivamento.

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

478. Processo: 1.25.002.000705/2015-77 Voto: 1388/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima para apurar possível crime praticado por
empresa em detrimento de seus empregados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Diligências.  Relatório  de  fiscalização  realizada  pela  Gerência  Regional  do  Ministério  do
Trabalho concluiu que as irregularidades restringem-se a questões meramente trabalhistas. Fatos
atípicos na esfera penal. Ausência de qualquer elemento mínimo a justificar o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

479. Processo: 1.25.007.000134/2015-21 Voto: 1370/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime resultante de preconceito de raça (Lei 7.716/89, art. 20). Notícia
de  possível  comentário  preconceituoso  realizado  por  Presidente  de  entidade  associativa,  em
audiência pública realizada no MPF, com a presença de indígenas que se sentiram ofendidos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. O requerido manifestou acerca dos
fatos, alegando que o contexto da frase dita em reunião, os índios foram plantados na aldeia da
Cotinga, referia-se à implantação de pequeno grupo de índios em terras particulares, reportando-
se a uma matéria jornalística intitulada No município de Pontal do Paraná existe o maior calado
natural da costa brasileira. Suposta ofensa gerada por interpretação equivocada do contexto em
que pronunciada a frase. Nítida ausência da intenção de menosprezar ou discriminar indivíduo ou
grupo  em  razão  da  raça.  Atipicidade  da  conduta  no  caso  concreto.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.

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

480. Processo: 1.28.000.000040/2016-91 Voto: 1363/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  praticado  por  empresa,  em  razão  de  não  ter
apresentado  relatório  anual  de  atividade,  relativo  aos  exercícios  de  2010/2009,  2011/2010,
2012/2011, 2013/2012, 2014/2013 e 2015/2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/2008, art. 81; Lei nº 6.938/81, art. 17, II)
para a qual, inclusive, já foi cominada multa no montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

481. Processo: 1.28.000.000145/2016-40 Voto: 1134/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  praticado  por  empresa,  em  razão  de  não  ter
apresentado relatório  anual de atividade, relativo  aos exercícios de 2013 e 2014. Revisão de
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arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  nº
6.514/2008, art. 81; Lei nº 6.938/81, art. 17-C, § 1º) para a qual, inclusive, já foi cominada multa
no  montante  total  de  R$  2.400,00  (dois  mil  e  quatrocentos  reais).  Atipicidade  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

482. Processo: 1.28.000.001394/2015-71 Voto: 1302/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Civil. Procedimento enviado pela 5ª CCR, que homologou arquivamento em relação à
alegada improbidade administrativa. Procedimento instaurado a partir do envio pelo MPE/RN, de
cópias de IC noticiando a possível existência de irregularidades e eventual prática de improbidade
administrativa relativamente ao fato do município de Barcelona/RN ter realizado compensações
previdenciárias indevidas nos anos de 2009 e 2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informação da Receita Federal do Brasil. Ação fiscalizatória somente seria possível em
relação aos meses de outubro a dezembro de 2010. Inexistência de compensação nos referidos
meses.  Representação  vaga  e  carente  de  informações  que  possam  nortear  uma  possível
investigação pelo MPF a despeito de uma ação fiscalizatória da Receita Federal que demonstrou
não ser  mais  possível  ser  realizada.  Ausência  de provas  da materialidade  de possível  crime
tributário de competência da Justiça Federal.  Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

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

483. Processo: 1.28.000.001762/2015-81 Voto: 1273/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  praticado  por  empresa,  em  razão  de  não  ter
apresentado  relatório  anual  de  atividade,  relativo  aos  exercícios  de  2010/2009,  2011/2010,
2012/2011, 2013/2012, 2014/2013 e 2015/2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/2008, art. 81; Lei nº 6.938/81, art. 17, II)
para a qual já foi até mesmo cominada multa no montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

484. Processo: 1.29.000.000796/2015-11 Voto: 1217/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de ilícito penal durante as eleições para o diretório acadêmico
da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Relato de que a
eleição ocorreu por meio eletrônico, momento no qual contas de alunos possivelmente teriam sido
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invadidas por IPs registrados no exterior. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Manifestante que não juntou aos autos qualquer prova documental de suas alegações, apesar de
devidamente notificado. Ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade de eventual
delito. Carência de qualquer elemento mínimo a justificar o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

485. Processo: 1.29.000.002990/2015-31 Voto: 1307/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Notícia de
irregularidade  nos  recebimentos  de  quatro  benefícios  previdenciários  após  os  óbitos  dos
respectivos  titulares.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Os  benefícios
previdenciários NB 41/041.525.276-8, 21/086.171.414-8 e 41.086.531.988-0, tiveram apenas um
saque,  logo  após  o  falecimento  dos  titulares  nas  datas  de  09/02/98,  08/11/95  e  11.09/98,
respectivamente. Extinção da punibilidade pela prescrição (CP, art. 107, IV c/c art. 109, III). No
tocante ao benefício  NB 21.086.477.582-2,  foi  efetuado o saque de apenas 1 (uma)  parcela,
aplicando-se  ao  caso  a  Orientação  nº  4,  da  2ª  CCR.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

486. Processo: 1.29.000.003348/2015-70 Voto: 1237/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  apresentada  à  PR/PR,  dando  conta  de  supostas
irregularidades e desvios financeiros perpetrados pela organização denominada Cruz Vermelha
Brasileira e suas filiais no Brasil. Os expedientes foram divididos de acordo com os Estados nos
quais teriam ocorrido as supostas irregularidades. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). A competência será determinada, em regra, pelo lugar da infração, nos termos do art. 70 do
CPP. A Cruz Vermelha é entidade de direito privado, sendo cada uma de suas filiais detentora de
personalidade jurídica própria desta natureza. Os relatórios apresentados não fazem menção a
qualquer convênio da filial do Rio Grande do Sul com órgãos federais, limitando-se a registrar
desfalques internos. Ausência de indícios de crime a ser apurado. Homologação do arquivamento.

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

487. Processo: 1.29.003.000824/2015-71 Voto: 1179/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Recebimento  indevido  do  benefício  previdenciário,  relativo  às  competências
12/2006 a 03/2007 após óbito  do titular  em 18/12/2006,  que,  em tese,  configura o  crime de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
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Recebedor não identificado pela autarquia. Ausência de provas exigidas para apontar a autoria.
Não vislumbram outras diligências para a obtenção. Em relação ao benefício,  o último saque
indevido ocorreu em 03/2007. Lapso temporal (mais de oito anos) que impossibilita a identificação
dos recebedores. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

488. Processo: 1.29.003.000832/2015-17 Voto: 1183/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Recebimento  indevido  do  benefício  previdenciário,  relativo  às  competências
05/2004 a 05/2006 após o óbito do titular em 31/05/2004, que, em tese, configura o crime de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Recebedor não identificado pela autarquia. Ausência de provas exigidas para apontar a autoria.
Não vislumbram outras diligências para a obtenção. Em relação ao benefício,  o último saque
indevido  ocorreu  em  05/2006.  Lapso  temporal  (mais  de  nove  anos)  que  impossibilita  a
identificação  dos  recebedores.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

489. Processo: 1.29.003.000889/2015-16 Voto: 1095/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no período de 09/2005 a 04/2006,  após a  morte  da segurada em 14/08/2005.
Saques realizados mediante a utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. Lapso
temporal  que  impossibilita  a  identificação  do  recebedor.  Ausência  de  indícios  de  autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento.

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

490. Processo: 1.29.003.000912/2015-72 Voto: 1182/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Recebimento  indevido  do  benefício  previdenciário,  relativo  às  competências
07/2007 a 12/2009 após o óbito do titular em 20/06/2007, que, em tese, configura o crime de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Recebedor não identificado pela autarquia. Ausência de provas exigidas para apontar a autoria.
Não vislumbram outras diligências para a obtenção. Em relação ao benefício,  o último saque
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indevido  ocorreu  em  12/2009.  Lapso  temporal  (mais  de  cinco  anos)  que  impossibilita  a
identificação  dos  recebedores.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

491. Processo: 1.29.003.000926/2015-96 Voto: 1180/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Recebimento  indevido  do  benefício  previdenciário,  relativo  às  competências
08/2007 a 01/2010 após o óbito do titular em 15/08/2007, que, em tese, configura o crime de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Recebedor não identificado pela autarquia. Ausência de provas exigidas para apontar a autoria.
Não vislumbram outras diligências para a obtenção. Em relação ao benefício,  o último saque
indevido  ocorreu  em  01/2010.  Lapso  temporal  (mais  de  cinco  anos)  que  impossibilita  a
identificação  dos  recebedores.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

492. Processo: 1.29.003.001016/2015-21 Voto: 1184/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Recebimento  indevido  do  benefício  previdenciário,  relativo  às  competências
11/2003 a 04/2004 após o óbito do titular em 16/11/2003, que, em tese, configura o crime de
estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Recebedor não identificado pela autarquia. Ausência de provas exigidas para apontar a autoria.
Não vislumbram outras diligências para a obtenção. Em relação ao benefício,  o último saque
indevido  ocorreu  em  04/2004.  Lapso  temporal  (mais  de  onze  anos)  que  impossibilita  a
identificação  dos  recebedores.  Falta  de  justa  causa  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

493. Processo: 1.29.003.001058/2015-61 Voto: 1300/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Recebimento  indevido  do  benefício  previdenciário,  relativo  às  competências
11/2004 a 06/2005 após o óbito do titular ocorrido em 28/11/2004, que, em tese, configura o crime
de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Recebedor  não  identificado  pela  autarquia.  Ausência  de  provas  exigidas  para  apontar  a
autoria. Não vislumbram outras diligências para a obtenção. Em relação ao benefício, o último
saque indevido  ocorreu em 06/2005.  Lapso temporal  (mais  de dez anos)  que impossibilita  a
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identificação dos recebedores. Homologação do arquivamento.

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

494. Processo: 1.30.006.000068/2015-39 Voto: 1200/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) perpetrado
por empresa privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação da
Receita  Federal  do  Brasil  em  Nova  Iguaçu/RJ  de  que  as  irregularidades  apresentadas  pelo
contribuinte não tem relevância para abertura de procedimento fiscal.  Ausência de indícios da
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

495. Processo: 1.30.014.000137/2015-13 Voto: 1490/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  40).  Expediente
instaurado a partir  de auto  de infração lavrado pelo ICMBio,  em razão da construção de um
banheiro  de  alvenaria  no  interior  do  Parque  Nacional  da  Serra  da  Bocaina.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado foi denunciado pelo MPF pela construção
de uma casa na mesma área, mas a denúncia formulada não incluiu a construção do banheiro
tratada nestes autos. Ausência de interesse no aditamento da denúncia, haja vista que o referido
processo encontra-se na fase de alegações finais e a obra foi demolida. Imposição de multa no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Homologação do arquivamento.

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

496. Processo: 1.30.015.000081/2015-89 Voto: 874/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de auto de infração do IBAMA para apurar possível  crime
ambiental  (Lei  n° 9.605/98,  art.  60).  Descarte  de água de produção efetuado em unidade de
exploração de petróleo operada pela PETROBRÁS, em desacordo com os limites máximos de
taxas de óleos e graxas estipulados pela Resolução nº 393/007 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no segundo semestre de
2012. Pena máxima de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art.
109, VI). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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497. Processo: 1.30.015.000086/2015-10 Voto: 1087/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de auto de infração do IBAMA para apurar possível  crime
ambiental  (Lei  n° 9.605/98,  art.  60).  Descarte  de água de produção efetuado em unidade de
exploração de petróleo operada pela PETROBRÁS, em desacordo com os limites máximos de
taxas de óleos e graxas estipulados pela Resolução nº 393/007 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido no segundo semestre de
2012. Pena máxima de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art.
109, VI). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

498. Processo: 1.30.015.000087/2015-56 Voto: 1100/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98,  art.  60).  Descarte  de  água  de
produção  efetuado  em  unidade  de  exploração  de  petróleo  operada  pela  PETROBRÁS,  em
desacordo com os limites máximos de taxas de óleos e graxas estipulados pela Resolução nº
393/007 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV).  Fatos  ocorridos  em  outubro  de  2010.  Pena  máxima  de  6  (seis)  meses  de  detenção.
Prescrição da pretensão punitiva (CP, art.  109, VI). Extinção da punibilidade. Homologação do
arquivamento.

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

499. Processo: 1.30.015.000092/2015-69 Voto: 1127/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de auto de infração do IBAMA para apurar possível  crime
ambiental  (Lei  n° 9.605/98,  art.  60).  Descarte  de água de produção efetuado em unidade de
exploração de petróleo operada pela PETROBRÁS, em desacordo com os limites máximos de
taxas de óleos e graxas estipulados pela Resolução nº 393/007 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 2011. Pena máxima
de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, VI). Extinção da
punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

500. Processo: 1.32.000.000472/2015-98 Voto: 1459/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, Art. 149). Não
instauração  de  inquérito  policial  comunicada  pela  Superintendência  da  Polícia  Federal  em
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Roraima. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Realizadas diligências pela Polícia
Federal,  constatou-se  a  improcedência  da  notícia  do  crime  em  tela.  Desnecessidade  da
instauração  de  inquérito  policial.  Homologação  do  arquivamento  sem  prejuízo  ao  art.  18  do
Código de Processo Penal.

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

501. Processo: 1.33.000.002482/2015-21 Voto: 1455/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Procedimento instaurado a partir do encaminhamento pela Polícia Federal, com
sugestão de arquivamento, de expediente de apuração preliminar iniciado a partir do envio pela
15ª Promotoria de Justiça de Florianópolis/SC de cópia do depoimento de uma menor, ouvida em
relação à sua apreensão em Foz do Iguaçu/PR quando tentava ingressar no País na posse de
armas  de  fogo  oriundas  do  Paraguai.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências realizadas pela Polícia Federal. Em sua oitiva a menor não forneceu qualquer dado útil
que pudesse dar norte à investigação. Desinteresse da menor e sua genitora em colaborar para a
coleta  de  novos  elementos  que  pudesse  embasar  a  investigação.  Ausência  do  registro  de
imagens e de testemunhas do fato que impede sequer o início do apuratório criminal. Ausência de
indícios mínimos de autoria. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do Código de Processo Penal.

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

502. Processo: 1.33.003.000035/2016-98 Voto: 1248/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  praticado  por  empresa,  em  razão  de  não  ter
apresentado  relatório  anual  de  atividade,  relativo  aos  exercícios  de  2012/2011,  2013/2012,
2014/2013 e 2015/2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza
administrativa  (Decreto  nº  6.514/2008,  art.  81;  Lei  nº  6.938/81,  art.  17-C,  §  1º)  para  a  qual,
inclusive, já foi cominada multa no montante total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

503. Processo: 1.34.001.006548/2015-12 Voto: 1577/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de falso testemunho (CP,  art.  342),  praticado em reclamação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,IV). Da análise dos autos, verificam-se
meras contradições,  a denotarem simples diferença de percepção sensorial  e cognitiva  sobre
fatos narrados por pessoas diferentes. Entendimento de que, para a configuração do crime em
questão,  é  necessário  que  haja  divergência  entre  a  declaração  da  testemunha  e  o  que  ela
efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Não configuração 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
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Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

504. Processo: 1.34.007.000026/2015-49 Voto: 404/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), praticado
por sociedades empresariais. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Informação da
Receita Federal. Os documentos em apuração foram emitidos entre os anos de 1999 e 2001,
estando, portanto, sujeitos à decadência, com fundamento nos artigos 150, parágrafo 4º, e 173,
inciso I, ambos do Código Tributário Nacional. Resta demonstrada a decadência para o eventual
lançamento  definitivo  do crédito  tributário.  O delito  previsto  no artigo  168-A do Código  Penal
restou prejudicado, uma vez que o efetivo lançamento é conditio sine qua non para a correta
tipificação do crime. Aqui, tem lugar a incidência do princípio da subsidiariedade do Direito Penal.
Se a dívida sequer pode ser exigida, por haver sido extinta pela decadência, não é razoável que o
fato continue a ser objeto de perseguição penal. Ausência de justa causa para futura ação penal.
Homologação do arquivamento.

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

505. Processo: 1.34.012.000687/2015-03 Voto: 1482/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada via Sistema Cidadão, relatando
fatos que poderiam caracterizar, em tese, práticas ilícitas contra o Estado e a Ordem Política e
Social  (Lei  nº  1.802/53,  art.  22),  por  parte  de  prefeita  municipal,  em discurso  proferido  pela
internet. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Mera expressão de opinião sobre a
relação entre a frase ordem e progresso e determinado período histórico do país (a ditadura). Não
vislumbrada a intenção de menosprezar, vilipendiar ou ultrajar o Brasil ou símbolo nacional. O fato
constitui  manifestação da liberdade de expressão,  previsto no art.  5º,  inc.  IV,  da Constituição
Federal.  Ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações.  Homologação do
arquivamento.

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

506. Processo: 1.34.022.000133/2014-06 Voto: 1326/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de ofício encaminhado pela Vara do Trabalho de
Pederneiras em Bariri/SP. Suposta prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária
(art. 337-A do CP). Não recolhimento previdenciário referente a pagamentos extra folha. Revisão
(LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Conforme  informação  do  Juízo  Trabalhista  e  comprovante  de
pagamento constante nos autos, verifica-se que houve o recolhimento do débito devido a título de
contribuição previdenciária. 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 o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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507. Processo: 1.34.024.000310/2015-15 Voto: 1562/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação por pessoa diversa do ofendido. Matéria jornalística extraída da
rede social facebook contendo calúnia à vítima que foi chamada de ladrão (CP, art. 138). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime cuja ação penal privada somente se procede
mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação
penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.

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

508. Processo: 1.35.000.001037/2015-79 Voto: 1098/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  fraude  à  execução  (CP,  art.  179),  praticado  pelos
representantes de empresa em reclamatória trabalhista. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  IV).  Fato  ocorrido  em 2008.  Pena máxima de  2 (dois)  anos  de detenção.  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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

509. Processo: 1.35.000.001086/2015-10 Voto: 1373/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Documento digitado em computador, subscrito por cidadão, dirigido à diversas
autoridades do País, contendo sugestões de combate à criminalidade, encaminhado pela Polícia
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise feita pela DPF verificou-se
não haver nenhuma hipótese de atuação de atribuição da Polícia Judiciária da União. Ausência de
qualquer indício da ocorrência de infração penal.  Ausência de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

510. Processo: 1.36.001.000162/2015-14 Voto: 1498/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Inércia no atendimento de ajuste
de  conduta  firmado  entre  empresa  privada  e  o  Ministério  Público  do  Trabalho  visando  o
cumprimento  de  obrigações trabalhistas.  Revisão de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).
Medidas a serem adotadas no caso concreto que estão ao alcance do próprio Ministério Público
do Trabalho, mediante o ajuizamento da competente ação executiva. Entendimento consolidado
no sentido de que não configura crime de desobediência  a conduta de agente que deixa de
atender uma ordem oficial, quando se sujeita, com isso, à penalidade civil cominada para compelir
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o recalcitrante ao cumprimento do preceito.  Notificação que comina o pagamento de multa  e
execução  forçada  da  medida.  Infração  penal  não  caracterizada.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

511. Processo: 1.23.000.002215/2014-19 Voto: 1094/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  IBAMA,  dando  conta  da  autuação  de
empresa por fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor consistente em atividade de
serraria, sem a devida licença do órgão ambiental competente. Lei nº 9.605/98, art. 60. Auto de
infração lavrado em 03/03/2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência
de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para  a  persecução  penal.  Recebimento  do  arquivamento  como  declínio  de  atribuições.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

512. Processo: 1.33.000.003206/2015-80 Voto: 18/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art.  155). Notícia da ocorrência do furto de uma
câmera fotográfica, de propriedade privada, no Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado nº 32).
Furto de propriedade particular. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Havendo caso de
arquivamento, compete a Justiça Estadual decidir. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

513. Processo: 1.34.022.000042/2015-43 Voto: 1042/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90,
arts. 1º e 2º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). No crime em tela fica extinta a
punibilidade do agente.  Débitos lavrados na ação fiscal  constam liquidados.  Homologação de
arquivamento. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Falsidade de contrato social perante a
Junta Comercial. Existência de Inquérito Policial (IPL 360/2012) em curso no âmbito do Ministério
Público Estadual. Arquivamento com base no princípio do ne bis in idem. Ausência de qualquer
elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir  na  persecução penal.  Ocorrência  do ne bis  in  idem a ser  analisada pelo  Parquet
estadual. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio
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ao Ministério Público Estadual.

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

           Por estar conforme, eu,                                         (Daniele Flávia Oliveira, Assessora Administrativa da
2ª Câmara), lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada pelo Coordenador e pelos membros
presentes que desejarem.

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

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

Publicada no DMPF-e, em1/6/2016, página 123

187


