
Ata 638 Sessão de Revisão PGR-00135755/2016 

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

ATA DA SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DE
MARÇO DE 2016

Aos dezesseis dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, em sessão realizada na Sala
de Reuniões, convocada pelo Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Coordenador, que necessitou
ausentar-se em razão de convocação pelo Conselho Institucional, sendo substituído pelo Dr. José
Osterno Campos de Araújo. Estavam presentes os Titulares, Dr.a Raquel Elias Ferreira Dodge e Dr.
José Adonis Callou de Araújo Sá, bem como os Suplentes, Dr. José Osterno Campos de Araújo 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/PR/APU-5001254-
50.2015.4.04.7015-IP - Eletrônico 

Voto: 943/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APUCARANA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, § 3º, C/C ART. 14, II).
CHEQUE  CLONADO.  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP. TENTATIVA. LOCAL DO ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO. CPP,
ART. 70. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial. Tentativa de
estelionato (CP, art.  171,  § 3º,  c/c 14,  II),  consistente na apresentação em Itapecerica/SP de
cheque clonado em desfavor de correntista da Caixa Econômica Federal em Apucarana/PR. 2. O
il. Procurador da República oficiante, considerando que a conduta não afetou interesses da Caixa
Econômica Federal  CEF, requereu judicialmente a declinação de competência em favor do Juízo
Estadual da Comarca de Apucarana/PR. 3. A MMª. Juíza da 1ª Vara Federal de Apucarana/PR,
por sua vez,  ao fundamento de que houve tentativa de lesão aos cofres da CEF, obrigada a
ressarcir os danos eventualmente causados à sua correntista e que a tentativa de consumação do
ato delitivo (compensação do cheque) ocorreu em Apucarana/PR, local em que situada a agência
da  conta  mantida  pela  vítima,  manteve  a  competência  daquele  juízo  para  conhecimento  da
matéria. 4. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. O delito afetou interesses da Caixa Econômica Federal
CEF, uma vez que esta estaria obrigada a ressarcir os danos eventualmente causados à sua
correntista. Precedente STJ, Terceira Seção: CC 106.618/SP, DJe 18/11/2009. 6. Além disso, a
conduta ilícita certamente abala a confiança dos cidadãos em relação aos serviços prestados pela
empresa pública federal e, consequentemente, coloca em evidência sua credibilidade, atingindo,
de forma direta, seus interesses, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e
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julgar o feito, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República. 7. No entanto, quanto à
competência territorial, consoante orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, o estelionato
consuma-se onde ocorreu o efetivo prejuízo à vítima (Súmula 48). Tratando-se de crime tentado,
deve-se verificar o local em que foi praticado o último ato de execução. Precedente STJ, Terceira
Seção: CC 95.367/RJ, DJe 20/02/2009. 8.  Nesse contexto, em atenção ao art.  70 do CPP, a
atribuição para a persecução penal da tentativa deve ser firmada pelo local  do último ato de
execução, in casu, o município de Itapecerica da Serra/SP, local em que depositado o cheque
clonado pelo agente para a posterior compensação, recusada pela Caixa Econômica Federal. 9.
Assim, reconhecendo a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento de eventual
ação penal, e consequentemente a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal,  não há que se falar  em declínio  à Justiça Comum Estadual.  10.  Designação de outro
membro do Ministério Público Federal, para o prosseguimento da persecução penal.

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

002. Processo: JF/ES-0000425-67.2014.4.02.5004-
INQ

Voto: 1635/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A).  MUNICÍPIO.  PARCELAMENTO
ESPECIAL   LEI  Nº  12.810/2013.  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL.
EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA
NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  crime  de  sonegação  de
contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A), atribuído a gestor municipal. 2. O il. Procurador da
República oficiante requereu o arquivamento do feito, levando em consideração que os débitos
apurados foram incluídos no parcelamento especial  da MP nº 589/2012 (convertida na Lei  nº
12.810/2013). 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do
art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n.º 75/93. 4. No caso do inadimplemento, há previsão para a
retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de Participação dos Municípios,
para a quitação, autorizados pelo art. 96 § 4º da Lei nº 11.196/05, com as alterações decorrentes
da Lei nº 11.960/09, ou mais recentemente pelo art. 3º da Lei nº 12.810/2013 (conversão da MP nº
589/2012). 5. Muito embora existam hipóteses de rescisão do parcelamento, por outra razão as
prestações não  poderão  ser  inadimplidas.  É  que  inciso  I  do  parágrafo  único  do  art.  160  da
Constituição autoriza a União e os Estados a condicionarem o repasse de recursos ao pagamento
de seus créditos. 6. Precedentes da 2ª Câmara: PA 1.15.000.000293/2010-27, 602ª Sessão de
Revisão,  de 04/08/2014;  JF/CE-INQ-0014006-29.2013.4.05.8100, 602ª Sessão de Revisão,  de
04/08/2014. 7. Insistência no pedido de arquivamento.

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

003. Processo: JF-FRA-0002558-89.2015.4.03.6113-
PIMP

Voto: 1942/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS.  EXCEPCIONAL  INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
ARQUIVAMENTO. 1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país
cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. No
presente  caso,  entretanto,  foram apreendidos  apenas  08  (oito)  maços  de  cigarro  de  origem
estrangeira  e  não  foi  constatada  a  reiteração  criminosa,  o  que,  excepcionalmente,  impõe
reconhecer como insignificante a conduta investigada. 3. Insistência no arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

004. Processo: JF/PR/CUR-2006.70.00.010664-5-IP Voto: 1616/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º). MPF:
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  ALEGAÇÃO  DE  BIS  IN  IDEM.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). OS AGENTES DA
ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA,  A  DIVISÃO  DE  TAREFAS  E  O  MODUS  OPERANDI  SÃO
DISTINTOS E OS CRIMES ANTECEDENTES SÃO INDEPENDENTES. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO  ARQUIVAMENTO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado em Curitiba/PR para apurar suposto crime
de lavagem de dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º)  praticado por  membros de uma associação
criminosa que atuava em diversos Estados da Federação, consistente na ocultação de valores
ilícitos  oriundos  de  contrabando  de  cigarros,  produtos  de  informática  e  de  pneus  mediante
aquisição de veículos para empresa de transporte e transações financeiras em conta de pessoas
físicas ou jurídicas cujos rendimentos eram fictícios. 2. Promoção de arquivamento fundada na
tese da vedação ao bis in idem, diante da informação de que os investigados são os mesmos
denunciados pelo delito de lavagem de capitais na denúncia oferecida perante a 3ª Vara Federal
de Campo Grande/MS. 3. A MMª Juíza da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR discordou das razões
invocadas pelo Ministério Público Federal, por entender que os fatos do presente inquérito são
diferentes  daqueles  narrados  na  denúncia  oferecida  perante  a  3ª  Vara  Federal  de  Campo
Grande/MS. 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  caso  em  exame,  verifica-se  que  as  divisões  de  tarefas  e  os  membros  da
associação criminosa denunciados pelo crime do artigo 1º da Lei 9.613/98 em Campo Grande/MS
são diferentes dos investigados do  inquérito.  Isso  porque  a conduta de ocultação  de valores
mediante aquisição de caminhões em Campo Grande/MS foi imputada apenas a parentes dos
atuais  investigados,  assim  não  há  coincidência  entre  os  investigados  em  Curitiba/PR  e  os
denunciados em Mato Grosso do Sul. 6. Fatos delituosos distintos, praticados, inclusive, com o
auxílio de diferentes corréus e divisões de tarefas não semelhantes. Bis in idem não identificado.
7.  Não homologação do  arquivamento  do  feito  e  designação de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

005. Processo: JF-SAN-0011785-93.2015.4.03.6181-
COMPF

Voto: 1639/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 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  317  (trezentos  de
dezessete) 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

006. Processo: JF/SP-0008335-45.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 1617/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo qualificado, na modalidade tentada (CP, art. 155, §4º, I a IV,
combinado com art. 14, II). Tentativa de subtração de dinheiro de um caixa eletrônico de agência
da Caixa Econômica Federal, mediante utilização de explosivo. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Diligências. Não foi possível identificar os autores através da coleta e exame de
material papiloscópico. Um dos indiciados, sem a presença de advogado em auto de prisão em
flagrante  relativo  a  outro  caso,  teria  dito  ter  participado  da  tentativa  de  roubo  descrita  nos
presentes  autos,  juntamente  com  outro  indiciado,  o  qual  permaneceu  calado  durante  o
interrogatório daquele caso. Ambos negaram participação no delito destes autos. Não foi possível
identificá-los nas imagens do circuito interno de televisão. Inexistência de elementos suficientes
da autoria delitiva. Ausência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

007. Processo: JF/UMU-5000173-94.2014.4.04.7017-
IP - Eletrônico 

Voto: 1941/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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 5.000 (cinco mil) maços
de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do produto e para fins
comerciais,  não  pode  ser  considerada  insignificante.  Desrespeitadas  as  normas  da  Lei  nº
9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o  comércio  em  questão.  Precedentes:  STF,  HC  nº
120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013; STJ, AgRg no REsp 1470256/MS, Rel. Min.
Walter  de  Almeida  Guilherme  (Desembargador  convocado  do  TJ/SP),  Quinta  Turma,  DJe
19/11/2014; AgRg no AREsp 440.313/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/10/2014.
2.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da
persecução penal.

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

008. Processo: PRM-JND-3422.2015.000154-2-INQ Voto: 1652/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157,
§2º, II) contra funcionário da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (carteiro). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Vítima que não forneceu características dos criminosos.
Infrutíferas diligências no local dos fatos. Roubo do veículo e das correspondências. 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
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serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

009. Processo: PRM-JUN-3422.2013.000026-0-INQ Voto: 1672/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) supostamente praticado contra
a  Caixa  Econômica  Federal,  consistente  na  abertura  de  conta  bancária  e  na  celebração  de
contrato de empréstimo mediante uso de dados pessoais de terceiros. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela Polícia Federal. Investigação encerrada em
razão da ausência de elementos capazes de identificar a autoria delitiva. Ausência de justa causa.
Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

010. Processo: 1.14.002.000011/2016-02 Voto: 14/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32). CRIME
DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  VI)  ATRIBUÍDO  A GERENTE  DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ATRIBUIÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.1. Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art.
171, VI), atribuído a gerente da Caixa Econômica Federal que teria tomado diversos empréstimos
com correntista e que, após emitir cheques para o pagamento do débito, efetuou a sustação de
todos eles.  2.  O il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu o declínio  de atribuições ao
Ministério Público Estadual, por entender que "o estelionato supostamente praticado implicou em
lesão tão somente do patrimônio de particulares". 3. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF,
com base  no  Enunciado  nº  32.  4.  De  início,  observa-se  que  os  requisitos  para  configurar  a
competência da Justiça Federal nos casos de crimes praticados por servidores federais foram
pacificados com a edição da Súmula 254 do Tribunal  Federal  de Recursos -  TFR,  in  verbis:
"Compete  à  Justiça  Federal  processar  e  julgar  os  delitos  praticados  por  funcionário  público
federal, no exercício de suas funções e com estas relacionadas". 5. A Súmula 147 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, mutatis mutandis, também se aplica ao caso, in verbis: "Compete à
Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando
relacionados com o exercício da função." 6. Precedentes Terceira Seção do STJ: CC 114.745/BA,
DJe 17/02/2011; CC 105.202/MG, DJe 17/06/2010; CC 97.995/SP, DJe 26/08/2009. 7. No caso, o
representado valeu-se de sua condição de Gerente da Caixa Econômica Federal para solicitar os
empréstimos, inclusive por ter acesso às informações bancárias (sigilosas) dos correntistas, o que
evidencia  a  relação  entre  a  conduta  ilícita  e  o  exercício  das suas funções.  8.  Além disso,  a
conduta ilícita certamente abala a confiança dos cidadãos em relação aos serviços prestados pela
empresa pública federal e, consequentemente, coloca em evidência sua credibilidade, atingindo,
de forma direta, seus interesses, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e
julgar o feito, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República.9. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. O
Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá retificou, oralmente, seu entendimento para acompanhar o
revisor. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

011. Processo: 1.19.000.000108/2016-41 Voto: 1782/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL
PRATICADO POR LIQUIDANTE EXTRAJUDICIAL DE OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE
(LEI Nº 7.492/86, ART. 5º). PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. LC Nº 75/93, ART.
62, IV). ADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de
notícia de fato instaurada para apurar suposto crime do artigo 5º da Lei n° 7.492/86 praticado por
liquidante extrajudicial de operadora de Plano de Saúde, consistente no recebimento indevido de
valores referentes ao aluguel de 2 (dois) galpões pertencentes à sociedade liquidada, causando-
lhe graves lesões patrimoniais. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
competência, sob a alegação de que as operadoras de planos de saúde não são abrangidas pelo
elemento  normativo  instituição  financeira  previsto  no  artigo 1º,  parágrafo  único,  I  e  II,  da Lei
7.492/86,  situação  que  afastaria  a  tipicidade  dos  crimes  contra  o  sistema  financeiro  e,
consequentemente, a própria competência da Justiça Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF
para fins do art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. A operadora de plano de saúde é instituição equiparada
à financeira, na inteligência do art. 1º, Parágrafo Único, inc. I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º,
da Lei nº 4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui expressamente o inc. II do art.
2º da Lei nº 11.101/2005 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora
possua contornos e características peculiares  forma de constituição e de fiscalização , o que não
afasta, contudo, o reconhecimento do exercício de atividade financeira, mesmo que em caráter
não exclusivo (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.656/98). 4. O âmbito de atuação operadora de planos de
saúde suplanta o das seguradoras de saúde, na medida em que assegura serviços ou custos
assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, garante a cobertura financeira de diversos riscos
inerentes aos serviços hospitalares e exerce atividades de caráter financeiro. E, ainda que tal
operadora não administrasse seguro,  em sentido estrito,  acaba por intermediar ou administrar
recursos financeiros de terceiros. 5. A ANS detém competência especial para promover a proteção
do  equilíbrio  sistêmico  do  mercado  de  saúde  suplementar,  notadamente  o  dever  de  definir
padrões econômico-financeiros e regular a entrada, a operação e a saída das operadora de tal
mercado,  na inteligência  do art.  4º,  incisos XXII,  XXXIV e XXXV,  de sua  lei  criadora  (Lei  nº
9.961/2000) e dos arts. 19, 24 e 35-A, inc. IV e Parágrafo Único, da citada lei que regula as
operadoras de planos de saúde. 6. Na espécie, o recebimento indevido de valores pertencentes
ao acervo patrimonial da entidade liquidada configura, em tese, os crimes dos artigos 5º da Lei n°
7.492/86,  cuja  persecução penal  deve ser  atribuída ao Ministério  Público Federal,  a  teor  dos
artigos  109,  IV,  da  CF  e  26  da  Lei  7.492/86.  7.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº
1.30.001.000778/2015-17,  Relator:  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho,  Sessão  632  de
23/11/2015,  unânime.  8.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

012. Processo: 1.23.000.000092/2016-43 Voto: 1943/2016 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
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indevido  de  benefício  previdenciário,  após  a  morte  do  titular.  2.  Promoção  de  arquivamento
fundada no princípio  da insignificância.  3.  Nos termos da Orientação nº  04,  a  2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão admite dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal
própria ou de inquérito policial e determinar, se assim entender, o arquivamento das peças de
informação que serão encaminhadas em cumprimento ao item 9. 1. 2 do Acórdão 2.812/2009
TCU Plenário em duas situações, assim consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a
fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último
saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de
até três benefícios previdenciários. 4. A 2ª Câmara também tem admitido o arquivamento nos
casos em que as diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a autoria do crime,
bem como não há diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, especialmente
se verificado longo tempo decorrido após o último saque fraudulento. 5. Não homologação do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal, ou, se entender cabível, promover o arquivamento com fundamento diverso.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

013. Processo: DPF/DF-0548/2015-INQ Voto: 1903/2016 Origem: GABPR19-VTMMF - 
VALTAN TIMBO MARTINS 
MENDES FURTADO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  cometidos  entre  particulares.
Pagamento de mensalidade escolar que foi depositado em conta bancária de terceira pessoa na
Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).
Ausência de qualquer prejuízo à empresa pública federal, capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

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

014. Processo: 1.11.001.000008/2016-01 Voto: 1880/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98,  art.  51),  consistente  na
comercialização de motosserra sem licença ou registro da autoridade competente. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Aplicação do Enunciado nº 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. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

015. Processo: 1.14.000.000201/2016-31 Voto: 1452/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

7



Ata 638 Sessão de Revisão PGR-00135755/2016 

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171), consistente na obtenção indevida de
recursos financeiros da vítima. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). A
lesão patrimonial atingiu apenas particulares. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

016. Processo: 1.15.001.000043/2016-72 Voto: 1938/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  sequestro  e  cárcere  privado  (art.  148,  CP)  da  mãe  do
representante.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

017. Processo: 1.18.000.000643/2016-39 Voto: 645/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Suposto crime de concorrência desleal (Lei nº 9.279/05, arts. 195, III, 199)
praticado por advogados na cidade de Santo Antônio de Goiás. Revisão de declínio (Enunciado nº
32  2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 2) Suposta contravenção penal prevista no art. 47 do
Decreto-Lei nº 3.688/41, consistente no exercício ilegal de profissão de advogado (art. 47, DL nº
3.688/41). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Enunciado nº 37 desta
2ª CCR: Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções
penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específico
da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Súmula 38 do STJ. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

018. Processo: 1.22.009.000294/2015-61 Voto: 1623/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168) em detrimento de particular. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Valores depositados em Banco Eletrônico
do  Mercado  Pago,  os  quais  foram  apropriados  temporariamente  até  que  se  confirmassem
algumas entregas sem reclamações dos respectivos compradores.  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
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do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

019. Processo: 1.22.010.000022/2016-11 Voto: 1787/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 70 da Lei nº 11.343/2006. Revisão
de declínio  de atribuições (Enunciado n°  33 -  2a CCR).  Suposto crime de venda de drogas.
Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedentes do STJ: CC 132.133/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
03/06/2014; HC 206.708/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 03/04/2014, DJe 15/04/2014. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual. 2) Possível crime de corrupção de menores (CP, art. 244-B, da Lei 8.069/90). Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

020. Processo: 1.23.002.000060/2016-28 Voto: 1642/2016 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,  arts.  46  e  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. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Sobre a competência para processar e
julgar  ilícito  penal  ambiental  previsto  na  Lei  9.605/98,  o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou
posicionamento no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar
a competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Precedentes do STF:  ACO 2485,  Rel.  Min.  Dias Toffoli,  DJ 20/08/2015;  ACO 2495,  Rel.  Min.
Roberto  Barroso,  DJ  26/06/2015;  ACO  1962,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  DJ  21/05/2013.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

021. Processo: 1.29.011.000005/2016-13 Voto: 1493/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  moeda  falsa  (art.  289,  §  1º  do  CP).  Revisão  de  declínio
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(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Elementos  juntados  aos  autos  revelam  sinais  evidentes  de
falsificação grosseira. Súmula 73 do STJ: A utilização de papel moeda grosseiramente falsificado
configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. Precedentes do
STJ:  CC nº  135.301/PA,  Rel.  Min.  Ericson  Maranho,  Terceira  Seção,  DJe  15/04/2015;  CC nº
115.620/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 28/03/2011; CAt nº 175/ES, Rel(a). Min
(a).  Laurita Vaz,  Terceira Seção, DJe 24/10/2005. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

022. Processo: 1.30.001.000316/2016-72 Voto: 1488/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171), consistente no saque de benefício
previdenciário, em agência do Banco do Brasil, mediante utilização de cartão clonado. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). A lesão patrimonial atingiu apenas particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

023. Processo: 1.33.000.001820/2015-15 Voto: 1563/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crimes de associação criminosa (CP,
art. 288) ou de constituição de milícia privada (CP, art. 288-A), bem como de ameaça (CP, art.
147) cometidos por particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal.  Precedente: IDC 200901212626, Laurita Vaz, STJ  Terceira
Seção, DJE 22/11/2010. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

024. Processo: 1.33.003.000275/2015-10 Voto: 1636/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Relato do cometimento de tráfico
e  consumo  de  substância  entorpecente  por  alunos  nas  dependências  do  Instituto  Federal
Catarinense  Campus Santa Rosa do Sul/SC. O local do crime não é capaz de determinar, por si
só, a competência federal. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal.  Precedentes do STJ:  CC 132.133/MS,  Rel.  Ministro  Rogerio  Schietti  Cruz,
Terceira Seção, DJe 03/06/2014; HC 206.708/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 03/04/2014, DJe 15/04/2014. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

025. Processo: 1.33.004.000007/2016-61 Voto: 1833/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Suposto  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147)  cometido  contra  moradores  de
comunidade quilombola em Campos Novos/SC. 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.  2) Eventual crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei  nº
10.826/03,  art.  14).  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

026. Processo: 1.34.007.000048/2016-90 Voto: 1780/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação de particular por meio de Sala de Atendimento
ao Cidadão, de forma anônima, que narra a existência de diversas irregularidades trabalhistas e
crimes  de  apropriação  indébita  e  de  lavagem  de  dinheiro  supostamente  praticados  pelos
dirigentes  da  Fundação  Paulista  de  Tecnologia  e  Educação  de  Lins/SP  (fundação  privada).
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Fiscalização  de  eventuais
irregularidades no âmbito cível incumbida ao Ministério Público do Estado onde situadas (Código
Civil, art. 66). Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica que não apresenta nenhum
ilícito  penal  em  concreto  a  ser  apurado,  até  o  presente  momento,  capaz  de  justificar  o
prosseguimento da persecução penal pelo Ministério Público Federal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

027. Processo: 1.34.012.000116/2016-41 Voto: 1795/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de roubo (CP, art. 157) e de furto de um veículo (CP, art. 155).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Conduta atribuída a particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Precedente STJ: CC 115.589/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, Terceira
Seção, DJe 17/08/2011. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

028. Processo: 1.34.024.000027/2016-66 Voto: 1491/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de lesão corporal decorrente de injúria, consistente na agressão
física e verbal praticada por perito médico (CP, art. 129, caput, c/c art. 140, § 2º). Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou
interesses da União ou de suas autarquias 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

Outras deliberações(Declínio)

029. Processo: 1.26.000.002280/2015-13 Voto: 1649/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de homicídio culposo (CP, art. 121 c/c art. 13, § 2º) decorrente de
falhas na rede de distribuição de energia elétrica no Estado de Pernambuco. Fatos relacionados a
fios desencapados e postes sem manutenção que provocou a morte de pedestres. 1) Conduta
atribuída à diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica  ANEEL. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de vínculo  entre  a  conduta e o  resultado criminoso.
Impossibilidade de aplicação da norma de extensão do artigo 13, § 2º, do CP, diante da ausência
de competência e da inviabilidade dos investigados de garantir a segurança do serviço público de
energia  elétrica.  Atipicidade  mediata.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Conduta  atribuída  à
diretoria da Companhia Energética de Pernambuco  CELPE. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Sociedade  de  economia  estadual.  Ausência  de  elementos
mínimos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

030. Processo: JF/PET/PE-0000349-
70.2016.4.05.8308-INQ

Voto: 1615/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível  crime de estelionato contra a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF (CP, art. 171, § 2º, I),
consistente na venda de lotes de terra pelos representantes da Associação de Produtores Rurais.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Elementos informativos  de materialidade
juntados  aos  autos  revelam ausência  de  dolo  direto  e  inexorável  de  dispor  de  coisa  alheia.
Conduta não se amolda ao tipo penal previsto em abstrato. Apenas a posse direta foi transferida,
permanecendo a  propriedade do lote  sob  a titularidade  da União  e  gerência  da CODEVASF.
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

031. Processo: 1.11.000.000488/2015-21 Voto: 1785/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  falsidade  de
documento público (CP, art.  297) atribuído ao Município de Coqueiro Seco/AL, consistente na
confecção de notas fiscais falsas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Documentos
que  acompanharam a  representação  não  contêm elementos  informativos  de  fraude  à  ordem
tributária  federal  ou  de  utilização de recurso público  federal.  Ausência  de indícios de que  as
verbas utilizadas tenham sido repassadas pela  União.  Inexistência  de elementos  mínimos de
prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas,  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Injustificável remessa dos autos ao
Ministério Público Estadual tendo em vista que a notícia de crime também foi encaminhada àquele
órgão ministerial pelo Gabinete do Secretário de Estado da Fazenda de Alagoas. Homologação do
arquivamento.

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

032. Processo: 1.13.002.000029/2016-33 Voto: 1673/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  ambientais  (artigos  29  e  34,  Lei  9.605/98).  Apreensão  de
quelônios capturados ilegalmente e de instrumentos de pesca encontrados no interior da Reserva
Biológica do Abufari, localizada no município de Tapauá/AM. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Não foi localizado qualquer suspeito próximo ao local. Inexistência de linha plausível
de  investigação  a  justificar  diligências.  Ausência  de  elementos  mínimos  que  possibilitem  a
identificação da autoria delitiva e de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de
arquivamento.

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

033. Processo: 1.14.002.000033/2016-64 Voto: 1725/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (CP, art.
155,  §4º,  I),  consistente na subtração dos autos de um processo trabalhista contidos em um
veículo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências no local dos
fatos.  A  vítima  não  apresentou  elementos  informativos  de  autoria.  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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

034. Processo: 1.18.000.000185/2016-38 Voto: 1900/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento  equivocadamente  classificado  como  notícia  de  fato  criminal  quando  de  sua
instauração.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Certidão  atestando  ser
impossível sua reautuação, em razão da estruturação do Sistema Único. Instauração de novo
procedimento, com cópia integral dos autos, agora corretamente classificado. Arquivamento que
demanda remessa obrigatória dos autos à 2ª CCR, para efeitos revisionais. Ausência de notícia de
qualquer  fato  delituoso  a  justificar  o  prosseguimento  do  feito  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

035. Processo: 1.19.005.000099/2015-67 Voto: 1702/2016 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)  ou  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei
trabalhista (art.  203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Encontradas
irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel
concluiu,  em seu  relatório  que  não  foram encontradas  evidências  de  prática  de  trabalho  em
condições degradantes ou quaisquer outras que ensejassem resgate de trabalhadores. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

036. Processo: 1.20.000.000223/2016-02 Voto: 1683/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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)  ou  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei
trabalhista  (art.  203  do  CP).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Elementos
informativos  identificaram  apenas  irregularidades  atinentes  ao  meio  ambiente  de  trabalho,
passíveis de rápida e eficaz correção, uma vez que a situação encontrada não era precária. Mero
ilícito administrativo. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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037. Processo: 1.20.005.000156/2015-97 Voto: 1939/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171,
§ 3º), consistente no recebimento indevido de aposentadoria concomitantemente com o seguro
defeso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 1 (um) caso em que as parcelas de
benefício previdenciário foram recebidas em período diverso do recebimento do seguro defeso.
Atipicidade da conduta. Ausência de justa causa formal. 2) 02 (dois) casos em que o início do
pagamento da aposentadoria foi posterior ao do seguro defeso, embora seja retroativo à data
deste. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. 3) 01
(um) caso em que foi instaurado inquérito policial com idêntico objeto de investigação. Aplicação
do princípio do ne bis in idem. 4) Homologação do arquivamento.

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

038. Processo: 1.21.003.000185/2015-31 Voto: 1684/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NAVIRAÍ-MS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para obtenção de certidão de óbito. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Objetivo  atingido.  Efetiva  expedição  do  documento
requerido. Injustificável prosseguimento do presente feito, que se encontra desprovido de objeto.
Homologação do arquivamento.

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

039. Processo: 1.23.000.000184/2016-23 Voto: 1882/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude de a empresa autuada ter deixado de apresentar
informações pelo não recadastramento no Sistema de Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. 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. 80). Cominação de multa no valor de R$ 10.000,00. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

040. Processo: 1.23.000.000384/2016-86 Voto: 1881/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude de a empresa autuada ter deixado de apresentar
informações pelo não recadastramento no Sistema de Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Revisão de arquivamento (LC nº
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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. 80). Cominação de multa no valor de R$ 21.000,00. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

041. Processo: 1.23.000.000385/2016-21 Voto: 1883/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude de a empresa autuada ter deixado de apresentar
informações pelo não recadastramento no Sistema de Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. 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. 80). Cominação de multa no valor de R$ 21.000,00. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

042. Processo: 1.23.000.000458/2016-84 Voto: 1472/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência  de infração ambiental  em virtude da empresa  autuada ter  deixado de efetuar  seu
registro no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente
previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 80).
Cominação de multa no valor de R$ 21.000,00. Falta de justa causa para a persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

043. Processo: 1.23.000.000490/2016-60 Voto: 1916/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude de a empresa autuada ter deixado de atender às
exigências  legais  ou  regulamentares,  no  caso,  ao  não  solicitar  autorização  de  exportação.
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.  80).  Cominação  de  multa  no  valor  de  R$
71.000,00. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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044. Processo: 1.23.000.000528/2016-02 Voto: 1878/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude de a empresa autuada ter deixado de apresentar
informações pelo não recadastramento no Sistema de Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. 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.  80). Cominação de multa no valor de R$ 9.000,00. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

045. Processo: 1.23.000.000546/2016-86 Voto: 1641/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  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  da  conduta.  Ausência  de  justa  causa.  Homologação  do
arquivamento.

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

046. Processo: 1.23.000.000908/2015-58 Voto: 1637/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental tipificado no art.  60 da Lei nº 9.605/98. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Auto de infração lavrado em 13/05/2008. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

047. Processo: 1.23.000.002169/2015-39 Voto: 1741/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude de a empresa autuada ter deixado de apresentar
informações pelo não recadastramento no Sistema de Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. 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.  80). Cominação de multa no valor de R$ 5.000,00. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

048. Processo: 1.23.000.002481/2014-41 Voto: 1449/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,
comunicando possível  ocorrência de infração ambiental  em virtude de a empresa autuada ter
deixado de apresentar informações pelo não recadastramento no Sistema de Cadastro Técnico
Federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no auto de infração não tipificada
no rol  dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei  nº  9.605/98.  Infração de natureza
administrativa (Lei  nº 6.938/81, art.  17, II,  na redação dada pela Lei nº 10.165/00; Decreto nº
6.514/08, art.  81). Cominação de multa no valor de R$ 4.000,00. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

049. Processo: 1.23.000.002655/2015-57 Voto: 1901/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude de a empresa autuada ter deixado de apresentar
informações pelo não recadastramento no Sistema de Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. 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.  80). Cominação de multa no valor de R$ 2.200,00. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: 1.23.002.000027/2016-06 Voto: 1700/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude de a empresa autuada ter deixado de apresentar
informações pelo não recadastramento no Sistema de Cadastro Técnico Federal de atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais. 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.  80). Cominação de multa no valor de R$ 2.000,00. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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051. Processo: 1.23.003.000696/2015-89 Voto: 1454/2016 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. 1) Possíveis
crimes  de  trabalho  escravo  (art.  149  do  CP)  ou  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei
trabalhista (art.  203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Encontradas
irregularidades trabalhistas e lavrados Autos de Infração. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel
concluiu, em seu relatório, que a casa em que morava o vaqueiro era de madeira em bom estado
de  conservação  e  higiene;  a  casa  tinha  o  piso  de  cerâmica,  possuía  instalações  sanitárias,
cozinha, água encanada, era equipada com geladeira e TV, o que propiciava conforto ao casal.
Adoção de medidas necessárias à regularização. 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. 2) Possível crime de omissão das anotações nas CTPS dos trabalhadores (CP, art.
297, §4º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos dos autos
revelam  atraso  exíguo  no  registro  da  carteira  dos  trabalhadores.  Ausência  de  materialidade
delitiva. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

052. Processo: 1.23.007.000046/2016-84 Voto: 1685/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Venda de madeira sem a devida autorização da autoridade competente (Lei nº
9.605/98, art. 46, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Negócio
realizado em 2006. Auto de infração lavrado em 25/03/2006. Pena máxima cominada de 1 (um)
ano de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

053. Processo: 1.23.008.000151/2015-22 Voto: 1473/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime Ambiental referente a fatos apurados na Operação
Castanheira.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Morte  do
investigado. Documento atestando o falecimento acostado 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

054. Processo: 1.24.000.001392/2015-21 Voto: 8174/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  de  notícia  anônima.  Revisão  de
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arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Não recolhimento de FGTS. Atipicidade da conduta.
Enunciado nº 58 da 2ª CCR. 2) Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A).  Diligência  junto  à  Receita  Federal.  Ausência  de  interesse  fiscal.  Na  esteira  da
jurisprudência, a constituição do crédito tributário para o crime do art. 168-A do Código Penal, é
uma  condição  de  procedibilidade.  Aplicação  analógica  da  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.
Carência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.  Precedentes: STF  Inq
2537 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008, DJe 13-06-2008 e STJ
HC 270.027/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 28/08/2014; AgRg no HC 151296/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta
Turma, DJe 23/05/2014; HC 209712/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 23/05/2013;
AgRg  no  REsp  1172001/SP,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe
15/02/2013;  RHC 27083/SP,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  17/09/2012.
Homologação do arquivamento.

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

055. Processo: 1.25.000.003459/2015-25 Voto: 1823/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de extração irregular de recursos minerais
(saibro) (art. 2º da Lei 8.176/91) e ambiental (art. 55 da Lei nº 9.605/98) no município de Tijucas
do Sul/PR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre setembro de
2007  a  fevereiro  de  2008.  Penas  máximas  cominadas  de  6  (seis)  meses  e  1  (um)  ano  de
detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP,
arts. 109, V e 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

056. Processo: 1.25.003.010088/2015-16 Voto: 1631/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65)
supostamente  ocorrido  durante  fiscalização  aduaneira  no  Aeroporto  de  Foz  do  Iguaçu/PR.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Mercadorias  apreendidas  devido  à
internalização irregular e destinação comercial evidenciada pela quantidade de artigos repetidos.
Relatos corroboram que a atuação do Fiscal da Receita Federal ocorreu dentro na normalidade.
Rotina que se faz necessária em função de se tratar de região de fronteira, local em que são
praticados inúmeros ilícitos e ingresso ilegal de mercadorias. Ausência de elementos mínimos da
atuação  irregular  do  agente  público  justificadores  do  prosseguimento  das  investigações.
Homologação do arquivamento.

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

057. Processo: 1.25.008.000778/2015-17 Voto: 1496/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

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

058. Processo: 1.25.011.000014/2016-45 Voto: 1944/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de estelionato contra o INSS, consistente no recebimento indevido
de pensão por morte pela noticiada sem a qualificação como companheira do segurado (CP, art.
171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos dos autos
revelam que restou superado óbice referente à configuração da união estável. Ilícito inicialmente
vislumbrado que não foi  comprovado. Ausência de materialidade delitiva.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

059. Processo: 1.26.001.000054/2015-98 Voto: 1611/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível prática de crime de estelionato em detrimento do
INSS (CP,  art.  171,  §3º)  na concessão de benefício  de pensão por  morte  à  companheira.  O
cônjuge  virago  sobrevivente  informa  que  a  representada  praticou  fraude,  fingindo  ser  a
companheira  do  segurado  falecido,  não  possuindo  os  requisitos  de  dependente.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os documentos referentes ao processo administrativo,
constantes da mídia de fls. 47, demonstram que não houve indicativo de fraude na concessão da
pensão por morte à companheira. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera
coisa  julgada,  podendo as  investigações serem reabertas  se houver  notícia  de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

060. Processo: 1.26.004.000049/2015-55 Voto: 1650/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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). Juiz do Trabalho não liquidou o valor do
crédito tributário, limitando-se a reconhecer vínculo empregatício. 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 dos Enunciados
nº  24  e  53  da  Súmula  Vinculante  da  Suprema  Corte.  Precedentes  do  STJ:  AgRg  no  RHC
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17.513/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23/04/2013; RHC 24.876/SC, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/02/2012, DJe 19/03/2012. Ausência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: 1.26.004.000081/2015-31 Voto: 1834/2016 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  possíveis  indícios  de  fraude  no
recebimento de salário-maternidade. Suposto crime de estelionato previdenciário. CP, art. 171, §
3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de elemento de prova apto a
refutar  a veracidade das declarações de atividades rurais apresentadas pela beneficiária,  que
sequer foi localizada e ouvida pela autarquia. Revisão administrativa do benefício levada a efeito
pelo INSS, que não apontou, contudo, indícios concretos de fraude na obtenção do benefício.
Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

062. Processo: 1.28.000.001216/2011-17 Voto: 1838/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  descumprimento  de
embargo do IBAMA/RN relativo à atividade de carcinicultura em Senador Georgino Avelino/RN
(art. 48, 50 e 60 da Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos que
já foram objeto de ação penal. Suspensão condicional do processo. Comprovação da recuperação
do local degradado e da retirada de taludes da área. Extinção da punibilidade (Lei nº 9.605/98, art.
28, I). Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: 1.28.000.001771/2015-72 Voto: 1841/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, III), consistente
na quebra de uma caixa coletora de correspondências da agência dos Correios, localizada em
Caiçara do Norte/RN. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado que subiu
na caixa de correspondências fixada ao lado do prédio dos correios enquanto tentava alterar o
posicionamento da câmara de segurança para furtar bens em estabelecimento comercial próximo
ao local. Investigado preso por tentativa de furto (CP, art. 155) contra particular (comércio local).
Quebra  da  caixa  coletora  de  correspondências  que  ocorreu  de  forma  fortuita  e  involuntária.
Inexistência de dano significativo aos Correios. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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064. Processo: 1.29.000.000525/2016-47 Voto: 1680/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento administrativo  instaurado para apurar  suposto crime de desacato (CP,  art.  331)
praticado por comandante de companhia aérea perante Policial Federal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos dos autos revelam mero desentendimento em
relação  ao  desconforto  gerado  pelo  sistema  de  detector  de  metais.  Agente  público  que  se
manifestou  pelo  não  oferecimento  de  representação.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

065. Processo: 1.29.000.003116/2015-11 Voto: 1826/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível  crime de constrangimento ilegal (CP, art.  146)
praticado por gerente de banco privado, consistente no impedimento do acesso de agente da
Polícia Federal à agência bancária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos
informativos dos autos revelam que a recusa foi motivada, pois o noticiante, longe de realizar as
funções de fiscalização policial, tentou ingressar na agência bancária com o fim exclusivo de uso
de serviços bancários portando arma de fogo. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento
que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia  de
novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

066. Processo: 1.29.000.003159/2015-05 Voto: 1123/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática dos crimes de falsificação de documento
público  (CP,  art.  297,  §  4º)  e  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),
mediante a não anotação de vínculo empregatício do empregado em sua CTPS, pelo período de 1
(um)  mês.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Ação  trabalhista  julgada
totalmente improcedente, tendo em vista o pagamento integral das verbas rescisórias devidas.
CTPS anotada  em audiência.  Ofícios  encaminhados  ao  INSS e  à  SRT.  Processo  trabalhista
arquivado  sem  dívida.  Ausência  de  crédito  tributário  definitivamente  constituído.  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. 2) Absorção do crime do art. 297, § 3º, II pelo crime do art. 337-A, ambos do Código
Penal, já que a inserção de dados falsos na CTPS foi praticada como meio para a consumação da
sonegação  de  contribuição  previdenciária.  Precedente  do  Conselho  Institucional  do  MPF:
Procedimento  nº  1.25.000.000894/2013-36.  Precedentes  do  STJ:  Resp  1125654/SC,  Dje
15/09/2015;  AREsp  386863,  Dje  18/06/2015;  EREsp  1154361/MG,  Terceira  Seção,  Dje
06/03/2014. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

067. Processo: 1.29.017.000089/2015-46 Voto: 1645/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)
supostamente  praticado  por  advogada,  consistente  na  fraude  no  sistema  de  postagem  para
interpor recurso intempestivo perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Elementos juntados aos autos revelam que algum servidor
dos correios cometeu erro material no manuseio do carimbo. Atipicidade da conduta. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

068. Processo: 1.30.007.000356/2015-83 Voto: 1791/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85  recusa, retardamento ou omissão de
dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Elementos juntados aos autos revelam que o noticiado entregou a documentação ao
MPT  antes  do  prazo  fixado.  Informações  apresentadas  satisfatoriamente.  Atipicidade.
Homologação do arquivamento.

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

069. Processo: 1.30.007.000421/2007-61 Voto: 1774/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A, § 1º, I). Acordo no âmbito da Justiça do Trabalho. Contribuições previdenciárias apuradas no
âmbito da Reclamação Trabalhista no valor de R$ 56,61, que não foram quitadas. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Receita  Federal  que  considerou  o  contribuinte  sem
interesse fiscal. 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 REsp 1549808/SP, Sexta Turma, DJe 13/11/2015;
AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma, DJe 16/11/2015; HC 324.131/SP, Quinta Turma, DJe
23/09/2015;  AgRg  no  REsp  1525154/PR,  Quinta  Turma,  DJe  21/09/2015.  Homologação  do
arquivamento.

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

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

070. Processo: JF/PR/CUR-5000454-
92.2014.4.04.7003-IP - Eletrônico 

Voto: 360/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES. APREENSÃO DE SEMENTES DE MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR.
MPF:  DECLÍNIO.  DISCORDÃNCIA  DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP).  APREENSÃO
ALFANDEGÁRIA EM CURITIBA/PR.  LOCAL DA CONSUMAÇÃO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art.
33, § 1°, I, c/c art. 40, inc. I), decorrente da apreensão, em Curitiba/PR, de sementes de maconha,
em  uma  encomenda  oriunda  do  exterior  e  destinada  a  Londrina/PR.  2.  A  Procuradora  da
República oficiante em Curitiba/PR se manifestou pelo declínio de competência em favor do juízo
do domicílio do investigado (Londrina/PR), em razão da facilidade da coleta de provas e da defesa
do investigado. 3. A Juíza Federal, por sua vez, entendeu que o fato se consumou na cidade de
Curitiba/PR,  local  da  apreensão  da  correspondência.  4.  No  caso  de  tráfico  internacional  de
entorpecentes por via postal, o crime se consuma no local em que a droga é apreendida no País
ou dele sai para o exterior, não importando o seu destino ou sua origem. Precedentes do STJ,
Terceira Seção: CC 132.897/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/08/2011; CC 41.775/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 14/06/2004. 5.
Súmula n° 528 do STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do
exterior pela via  postal  processar e julgar o crime de tráfico internacional.  6. Em Curitiba/PR,
portanto,  deve  ser  desenvolvida  a  persecução  penal,  uma  vez  que,  no  caso  de  tráfico
internacional  de entorpecentes por via  postal,  o crime se consuma no local  da apreensão da
droga,  não  importando o  seu  destino.  7.  Designação de outro  membro  do Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

071. Processo: JF/PR/CUR-5013839-
53.2013.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 277/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES.  REMESSA  DE  COCAÍNA  AO  EXTERIOR.  MPF:  DECLÍNIO.
DISCORDÃNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP). POSTAGEM EM CURITIBA/PR. LOCAL
DA CONSUMAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime
previsto no art. 33 c/c 40 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão, em São Paulo, de
correspondência  contendo  substância  entorpecente  postada  em  Curitiba/PR  para  endereço
localizado  em  território  estrangeiro.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  opinou  pelo
reconhecimento da incompetência de São Paulo, local da apreensão da droga. 3. O Juiz Federal
entendeu que o fato se consumou na cidade de Curitiba/PR, local  do envio da droga. 4. Em
situações análogas, o STJ firmou entendimento no sentido de que o crime consuma-se com o ato
de  remeter  a  droga,  com competência  do  Juízo  do local  em que ocorre  a  postagem,  sendo
irrelevantes o local da apreensão ou a chegada da droga ao destinatário (e.g.: CC 41.775/RS, CC
107.229/SP, CC 112.282/SP, CC 126.577/SP, CC 135.167/RJ, CC 138.395/RJ, 138.609/SP, CC
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139.831/GO). 5. No caso presente, em que se analisa a remessa da droga para o exterior,  a
encomenda  contendo  a  droga  foi  postada  na  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos   ECT  em
Curitiba/PR. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal em Curitiba/PR para
prosseguir na persecução penal.

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

072. Processo: JF/BAR/BA-0003492-
92.2015.4.01.3303-INQ

Voto: 166/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE BARREIRAS/BA

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

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 na Avenida Goiás, nº 86,
São Desidério/BA. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

073. Processo: JF/CE-0000619-73.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1699/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  DANO  QUALIFICADO  (ART.  163  ,  PARÁGRAFO  ÚNICO  ,  III  ,  DO
CÓDIGO PENAL). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV). INABLICABILIDADE DO REFERIDO PRINCÍPIO. PATRIMÔNIO PÚBLICO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime de dano qualificado
(CP,  art.  163,  §único,  III),  praticado  contra  a  Caixa  Econômica  Federal.  2.  A Procuradora  da
República  oficiante,  diante  das  novas  informações,  requereu  o  arquivamento  do  apuratório
considerando o baixo valor da coisa danificada frente ao .conjunto patrimonial da pessoa jurídica
proprietária.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  das  razões  ministeriais,  considerando  inaplicável  o
princípio  da  insignificância  no  crime  de  dano  ao  patrimônio  público,  ressaltando  a  elevada
reprovabilidade  da  conduta  praticada.  4.  Na  hipótese  dos  autos,  o  crime  praticado  pelo
investigado possui expressividade penal, na medida em que atenta contra empresa pública que
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atua como agente financeiro da União em inúmeros programas e políticas públicas federais, além
de  prestar  serviço  essencial  à  comunidade,  qual  seja,  atividade  bancária,  razão  pela  qual
inaplicável  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Precedente  STJ:  AgRg  no  AREsp
330.813/MG. 5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução criminal.

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

074. Processo: JF/CE-0005165-16.2011.4.05.8100-
INQ

Voto: 1863/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART.  337-A).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DO  PARCELAMENTO  DOS
DÉBITOS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62,
IV). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 19 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A). 2. Informação da Delegacia da Receita Federal de que o débito
tributário  apurado  por  meio  de  procedimento  fiscal  encontra-se  incluso  em parcelamento  nos
termos da Lei n° 11.941/2009, e com as parcelas em dia. 3. Diante do parcelamento do débito, o
MPF requereu o arquivamento do feito, com amparo no Enunciado nº19 desta 2ª CCR. 4. O Juiz
Federal indeferiu o arquivamento, frisando que, apesar do entendimento da 2ª CCR, entende que
o inquérito deve permanecer suspenso enquanto se verifica o parcelamento do débito. 5. O MPF
interpôs  pedido  de  reconsideração,  ressaltando,  em  síntese,  a  ausência  de  prejuízo  à
continuidade da persecução penal caso o contribuinte seja excluído do parcelamento, uma vez
que será encaminhada representação fiscal para fins penais ao Ministério Público. 6. A Lei nº
12.382/11 acrescentou o § 1º ao art. 83 da Lei n° 9.430/1996, que estabelece: 'Na hipótese de
concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente
será  encaminhada  ao  Ministério  Público  após  a  exclusão  da  pessoa  física  ou  jurídica  do
parcelamento.' 7. Cumpre observar que o arquivamento, nessa hipótese, não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18), que,
no caso, é a notícia da eventual exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. 8. O
Enunciado nº 19 desta 2ª Câmara foi reformado na 89ª Sessão de Coordenação, de 10/11/2014,
passando  a  vigorar  com  a  seguinte  redação:  'Suspensa  a  pretensão  punitiva  dos  crimes
tributários, por força do parcelamento do débito, os autos de investigação correspondente poderão
ser  arquivados  na  origem,  sendo  desarquivados  na  hipótese  do  §1º  do  art.  83  da  Lei  nº
9.430/1996, acrescentado pela Lei nº 12.382/11'. 9. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

075. Processo: JF/CE-0007828-93.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 349/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO.  MPF:  ARQUIVAMENTO:
APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DESTA 2ª CCR. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO, POR INCIDÊNCIA
DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 2ª CCR. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º),  consistente no recebimento indevido de 2
parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  feito,  com fundamento  na  ausência  de  autoria,  bem como  na
inexpressividade do dano, com amparo na orientação nº 4 desta 2ª Câmara de Coordenação e
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Revisão. Discordância Do Magistrado. 3. Incidência da Orientação nº 04 da 2ª CCR, que oferece
diretriz  aos  membros  do  Ministério  Público  Federal  atuantes  na  área  criminal  no  sentido  de
dispensarem liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e
determinarem,  se  assim  entenderem,  o  arquivamento  das  peças  de  informação  quando  não
houver  prova  de  dolo  no  saque  de  até  três  benefícios  previdenciários.  4.  Insistência  no
arquivamento, por aplicação da Orientação nº 04 da 2ª CCR.

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

076. Processo: JF/CE-0010550-03.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 822/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO.  MPF:  ARQUIVAMENTO:
APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DESTA 2ª CCR. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO, POR INCIDÊNCIA
DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 2ª CCR. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º),  consistente no recebimento indevido de 1
(uma) parcela de benefício previdenciário após o óbito da titular. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, com fundamento na ausência de dolo, com amparo
na orientação nº 4 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Discordância Do Magistrado. 3.
No  presente  caso,  o  saque  indevido  foi  referente  ao  mês  do  óbito  da  segurada  (02/2011),
ressaltando que a parcela era parcialmente devida, uma vez que o mês de fevereiro de 2011
contou com 28 dias e a segurada faleceu no 12º dia do mês. 4.Incidência da Orientação nº 04 da
2ª CCR, que oferece diretriz aos membros do Ministério Público Federal atuantes na área criminal
no sentido de dispensarem liminarmente a instauração de investigação criminal  própria ou de
inquérito policial e determinarem, se assim entenderem, o arquivamento das peças de informação
quando não houver prova de dolo no saque de até três benefícios previdenciários. 5. Insistência
no arquivamento, por aplicação da Orientação nº 04 da 2ª CCR.

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

077. Processo: JF/LAG/SC-5003572-
15.2015.4.04.7206-RPCR - Eletrônico

Voto: 593/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAGES

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO.  MPF:  ARQUIVAMENTO:
APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DESTA 2ª CCR. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO, POR INCIDÊNCIA
DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 2ª CCR. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º),  consistente no recebimento indevido de 2
parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito, com fundamento na inexpressividade do dano, com amparo na
orientação nº 4 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão. Discordância Do Magistrado. 3.
Incidência da Orientação nº 04 da 2ª CCR, que oferece diretriz aos membros do Ministério Público
Federal  atuantes  na  área  criminal  no sentido  de dispensarem liminarmente  a  instauração  de
investigação criminal  própria ou de inquérito policial  e determinarem, se assim entenderem, o
arquivamento das peças de informação quando não houver prova de dolo no saque de até três
benefícios previdenciários. 4. Insistência no arquivamento, por aplicação da Orientação nº 04 da
2ª CCR.

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

078. Processo: JF/MG-0048980-34.2015.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 975/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A) E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTS. 1º E 2º DA LEI
8.137/90). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.  REVISÃO (CPP,  ART.  28 C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV).
NECESSIDADE  DA  CONSOLIDAÇÃO  DO  PARCELAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  ACOMPANHAR  O  PROCEDIMENTO  ATÉ  A  EFETIVAÇÃO  DO
PARCELAMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  os  crimes  de  sonegação  de
contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A)  e  contra  a  ordem tributária  (arts.  1º  e  2º  da  Lei
8.137/90). 2. Foi lançado o crédito tributário e informado que o parcelamento do débito tributário
ainda  não  foi  consolidado  e  não  há  como  a  PFN/MG  prever,  estimar  ou  afirmar  quando  a
consolidação ocorrerá. 3. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o arquivamento
em  razão  de  a  empresa  investigada  ter  promovido  o  parcelamento  dos  débitos  tributários.
Discordância  do  magistrado.  4.  A Lei  nº  12.382/11  acrescentou  o  §  1º  ao  art.  83  da  Lei  n°
9.430/1996, que estabelece: 'Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a
representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a
exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.' 5. O parcelamento possui as fases da
adesão, consolidação, negociação, pagamento e liquidação. O momento em que se considera
efetivado o parcelamento, para fins de aplicação das benesses legais, é o da consolidação. 6.
Como bem ressaltado pelo magistrado, não pode o juiz criminal pressupor o direito do contribuinte
ao  parcelamento,  a  fim  de  adotar  a  relevante  decisão  de  suspender  o  processo  criminal.  É
necessário aguardar a manifestação do Fisco, o que se dá com a consolidação do parcelamento,
disciplinada em atos administrativos. 7. Conforme estabelece o § 2° do art. 1° da Lei n. 11.941/09,
as dívidas objeto do pedido de parcelamento devem ser "consolidadas pelo sujeito passivo" para
se considerar suspensa a pretensão punitiva, razão pela qual é insuficiente a adesão e o início do
pagamento. 8. Diante da informação de que o parcelamento ainda não foi consolidado, não há
que se  falar  em suspensão  da  pretensão  punitiva,  sendo  necessário  o  acompanhamento  do
parcelamento, até que este seja efetivamente consolidado (Precedente STJ: REsp 1235534/PR,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 17/12/2015). 9.
Designação de outro membro do MPF para acompanhamento do parcelamento.

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 Osterno Campos de Araújo.
Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

079. Processo: JF/PR/CUR-5002399-
89.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 318/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

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 na BR 280, KM 133, nº 23,
bairro  Preto  Velho,  Rio  Negrinho/SC.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos, com fundamento de que os fatos tipificariam o crime de contrabando (CP,
art. 334-A) e que inexiste justa causa para o oferecimento da denúncia, por força do princípio da
insignificância, devido a quantidade irrisória de sementes importadas. 3. O Juiz federal, por sua
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vez, discordou da tese aventada pelo Parquet, por entender não ser possível a subsunção da
conduta ao tipo penal de contrabando e entendendo que a conduta se amoldaria ao art. 28, caput,
c/c §1º da lei 11.343/06, e com isso declinando a competência do juízo para processamento e
julgamento do feito em favor do Juizado Especial Criminal Estadual da comarca do domicílio do
investigado. Não concordando também com a incidência do princípio da insignificância. 4. Ainda
que as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol),  tal
circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I
do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o
produto químico destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção. 5. 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) 6. Assim, independentemente de a importação
das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância
entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
que será devidamente avaliada na instrução processual. 7. No caso de tráfico internacional de
entorpecentes por via postal, o crime se consuma no local em que a droga é apreendida no País
ou dele sai para o exterior, não importando o seu destino ou sua origem. Precedentes do STJ,
Terceira Seção: CC 132.897/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/08/2011; CC 41.775/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 14/06/2004. 8.
Súmula n° 528 do STJ: Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do
exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. 9. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

080. Processo: JF/PR/CUR-5002405-
96.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 758/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  TRÁFICO  INTERNACIONAL DE  DROGAS  (LEI  11.343/2006).  MPF:
AUSÊNCIA  DE  AUTORIA.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  C/C  28  DO  CPP.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito  policial  instaurado para apuar a  prática do crime de tráfico  internacional  de drogas,
previsto  no  art.  33  c/c  40,  I  da Lei  11.343/2006,  tendo  em vista  a  notícia  da  importação  de
sementes de maconha da Espanha. 2. Foram ouvidas as duas pessoas residentes no endereço
constante na encomenda, mas ambos negaram a prática do crime. 3. A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento dos autos, ao argumento de que, mesmo após esgotadas as
diligências e investigações, não foi possível apontar indícios suficientes de autoria. Discordância
do magistrado. 3. O fato dos investigados terem negado a prática do crime não é suficiente para
determinar o encerramento das investigações, tendo em vista que apenas um dos investigados
possuem cartão de crédito, fato que pode ser melhor averiguado pela quebra de sigilo bancário. 4.
Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério
Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a
Ação  Penal  ou  se  deve  requerer,  de  forma  segura,  o  arquivamento  do  processo.  5.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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081. Processo: JF/PR/CUR-5012182-
08.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 191/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES. APREENSÃO DE SEMENTES DE MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR.
MPF:  DECLÍNIO.  DISCORDÃNCIA  DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP).  APREENSÃO
ALFANDEGÁRIA EM CURITIBA/PR.  LOCAL DA CONSUMAÇÃO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar suposto crime de tráfico internacional de drogas (Lei nº 11.343/2006, art.
33, § 1°, I, c/c art. 40, inc. I), decorrente da apreensão, em Curitiba/PR, de sementes de maconha,
em  uma encomenda  oriunda  do  exterior  e  destinada  a  São  Paulo/SP.  2.  A Procuradora  da
República oficiante em Curitiba/PR se manifestou pelo declínio de competência ao Juízo Federal
em São Paulo, local do domicílio do investigado. 3. O Juiz Federal, por sua vez, entendeu que o
fato se consumou na cidade de Curitiba/PR, local da apreensão da correspondência. 4. No caso
de tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o crime se consuma no local em que a
droga é apreendida no País ou dele sai para o exterior, não importando o seu destino ou sua
origem. Precedentes do STJ, Terceira Seção: CC 132.897/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/08/2011; CC 41.775/RS, Rel.
Min. Laurita Vaz, DJ 14/06/2004. 5. Súmula n° 528 do STJ: Compete ao juiz federal do local da
apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico
internacional. 6. Em Curitiba/PR, portanto, deve ser desenvolvida a persecução penal, uma vez
que, no caso de tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o crime se consuma no local
da  apreensão  da  droga,  não  importando o  seu  destino.  7.  Designação de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

082. Processo: JF/PR/CUR-5015923-
56.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 334/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

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 Vitória/ES.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, com fundamento de que
os fatos tipificariam o crime de contrabando (CP, art. 334-A) e que inexiste justa causa para o
oferecimento da denúncia, por força do princípio da insignificância, devido a quantidade irrisória
de sementes importadas. 3. O Juiz federal, por sua vez, discordou da tese aventada pelo Parquet,
por  entender  não  ser  possível  a  subsunção  da  conduta  ao  tipo  penal  de  contrabando  e
entendendo que a conduta se amoldaria ao art. 28, caput, c/c §1º da lei 11.343/06, e com isso
declinando a competência do juízo para processamento e julgamento do feito em favor do Juizado
Especial Criminal Estadual da comarca do domicílio do investigado. Não concordando também
com a  incidência  do princípio  da insignificância.  4.  Ainda que  as sementes de maconha não
contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da
conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
não é a droga em si,  mas a matéria-prima,  o insumo ou o produto químico destinado a sua
preparação,  sendo também incriminadas as  etapas  anteriores  da  produção.  5.  A conduta  do
investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou
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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) 6. Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo
próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do investigado
reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,  que será devidamente avaliada na
instrução processual. 7. No caso de tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o crime
se consuma no local  em que a droga é apreendida no País ou dele sai  para o exterior,  não
importando o seu destino ou sua origem. Precedentes do STJ, Terceira Seção: CC 132.897/PR,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
01/08/2011;  CC 41.775/RS,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  DJ 14/06/2004.  8.  Súmula n°  528 do STJ:
Compete ao juiz federal  do local  da apreensão da droga remetida do exterior pela via  postal
processar  e julgar  o  crime de tráfico  internacional.  9.  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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

083. Processo: JF/PR/CUR-5025850-
46.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 534/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Fiscal para Fins
Penais instaurada para apurar a prática do crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). 2. A
Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da
insignificância. Discordância do Magistrado. 3. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao
crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  4.  No  caso,  há  notícia  da
reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não se revela penalmente irrelevante.
Precedentes do STJ. 5. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

084. Processo: JF/PR/CUR-5033863-
34.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1874/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

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

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

085. Processo: JF/PR/TOL-5001282-
83.2013.4.04.7016-IP - Eletrônico 

Voto: 1331/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  QUALIFICADO  PRATICADO  CONTRA O
INSS (CP, ART. 171, § 3º). MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP,
ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº 75/93, ART. 62-IV). PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  28  DA 2ª  CCR/MPF.  ENUNCIADO  Nº  438  DO  STJ.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva
estatal é contado a partir da data em que cessou a permanência, ou seja, quando foi recebido
pela última vez o benefício, no caso, 31/07/2010. Tendo em vista que a pena máxima cominada
abstratamente ao crime de estelionato qualificado é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos (CP, art. 109, inc. III). Porém, a autuada é maior de
70 anos, caindo pela metade o prazo prescricional (CP, art. 115), que será atingido somente em
31/07/2016.  2.  Aplicação  do  enunciado  nº  28  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão:
Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena
em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e
da presunção de inocência. 3. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É inadmissível a extinção da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal. 4. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

086. Processo: JF-RIB-0006476-37.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 1257/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Fiscal para Fins
Penais  instaurada  para  apurar  a  comercialização  de  cigarros  de  procedência  estrangeira
desacompanhadas de documentação necessária,  configurando em tese a prática do crime de
descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o
arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. A
respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis:
Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro
para a aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de descaminho,  desde que ausente
reiteração da conduta. 4. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho.
Fato  que  não  se  revela  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  5.  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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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087. Processo: JF-RJ-0035500-70.2014.4.02.5101-
INQ

Voto: 1002/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, INC. I C/C ART. DA LEI N.
11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA LC Nº  75/93).  CONDUTA TÍPICA E
ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto
no art. 33, § 1º-I, c/c art. 40 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o investigado teria importado
6 sementes da planta de espécie Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha. 2. O
Procurador da República promoveu o arquivamento do inquérito por entender que a importação
de sementes (matéria-prima) para a preparação de drogas para consumo pessoal é fato atípico.
Alegou que o delito foi interrompido ainda em sua fase preparatória, ou seja, antes de se iniciar
sua  execução,  portanto,  o  futuro  cultivo  da  planta,  se  tivesse  ocorrido,  configuraria  o  crime
previsto no art. 28, §1º, da Lei 11.343/06. 3. O Juiz Federal não homologou o arquivamento por
entender que a conduta encontra adequação típica no art. 33, § 1°, I, da Lei 11343/06 e ainda que
assim não se considere, a internalização de mercadoria vedada conta com a reprovação do art.
334-A do CP (fls. 41/44). 4. No caso, a conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei
nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do
entorpecente. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

088. Processo: JF-RJ-2010.51.01.805466-6-INQ Voto: 1330/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(ART. 171, § 3º, DO CP). MPF: ARQUIVAMENTO . JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP,
ART. 28 C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO PARQUET FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato qualificado contra a
Caixa Econômica Federal e particulares (art. 171, § 3º, do Código Penal), consistente no saque de
precatórios de modo fraudulento. 2. A Procuradora da República oficiante arquivou o inquérito
policial, ante a incerteza da autoria, prova mínima exigida para o oferecimento da denúncia. 3.
Discordância  do  Magistrado.  4.  A promoção  de  arquivamento  de  inquérito  policial  e  demais
procedimentos criminais deve ocorrer somente em face da ausência de elementos mínimos que
indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou ainda a inexistência de crime. Não é a hipótese
dos autos, uma vez que as investigações ainda não foram exauridas. 5. No caso, o arquivamento
se  afigura  prematuro  diante  da  necessidade de  investigação  mais  aprofundada  dos  fatos.  6.
Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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089. Processo: JF-RN-0001261-19.2015.4.05.8400-
IP

Voto: 275/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

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.  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 Natal/RN. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  com  fundamento  na  atipicidade  da
conduta, ressaltando que, pelas peculiaridades do caso, nada indica que os investigados sejam
traficantes, mas sim usuários recreativos. 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 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

090. Processo: JFRS/CAC-5000363-
08.2015.4.04.7119-INQ - Eletrônico 

Voto: 542/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA
LEI  n.º  9.532/97.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  A natureza  do  produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. A
importação ilegal de 30 pacotes (300 maços) de cigarros de origem estrangeira 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.  3.  Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

091. Processo: JFRS/PLM-5000032-
02.2015.4.04.7127-INQ - Eletrônico 

Voto: 654/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PALMEIRA DAS MISSÕES

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA
LEI  n.º  9.532/97.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  A natureza  do  produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. A
importação ilegal de 550 pacotes de cigarros de origem estrangeira, contendo 10 maços cada,
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.  3.  Designação  de  outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

092. Processo: JF/SC-5010721-80.2015.4.04.7200-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 1211/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

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

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

093. Processo: JF-SJB-0002028-43.2015.4.03.6127-
INQ

Voto: 1870/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 27ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SINAL DE
INTERNET VIA RÁDIO. CRIME, EM TESE, DESCRITO NO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. MPF:
PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. CCP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO
ATRIBUÍDO  À  UNIÃO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-
se de Inquérito Policial instaurado a partir de prisão em flagrante por conduta descrita no art. 183,
caput, da Lei nº 9.472/97. 2. Consta dos autos que o investigado foi preso em flagrante porque
estaria desenvolvendo, de forma clandestina, atividade de telecomunicação. Após contratar com a
operadora de telefonia a assinatura do serviço de internet banda larga, passou a retransmitir o
sinal de internet para algumas pessoas mediante a cobrança de mensalidades. A retransmissão
do sinal,  a  partir  da residência  do investigado,  ocorria  por  meio de radiofrequência,  com um
roteador ligado a uma antena externa, que distribuía o sinal de internet. 3. O Juízo da Comarca de
Aguaí/SP, acolhendo representação da autoridade policial, entendeu que o autuado desenvolvia
atividade de transmissão de sinal de internet via rádio para terceiros, sem a devida autorização da
ANATEL, conduta prevista como atividade clandestina de telecomunicações, no caso, crime de
competência da Justiça Federal, pois se trata de serviço cuja exploração é atribuída à União. 4.
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Ao  apreciar  os  autos,  o  Procurador  da  República  oficiante  requereu  fosse  suscitado  conflito
negativo de competência, ressaltando que a conduta apreciada configura, na verdade, furto de
energia, tipificado no art. 155 do Código Penal. Consignou que a distribuição clandestina de sinal
de internet deu-se por meio de conexão regularmente contratada pela operadora de telefonia, o
que afasta eventual ofensa ao sistema de telecomunicações. 5. O Juízo da 1ª Vara Federal de
São João da Boa Vista/SP, por sua vez,  deixou de suscitar conflito negativo de competência,
assinalando que o delito sob investigação é de competência da Justiça Federal. 6.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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

094. Processo: JF-SOR-0000018-77.2015.4.03.6110-
APN

Voto: 699/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DESOBEDIÊNCIA (CP. ART. 330). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
AUSÊNCIA DE DOLO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REVISÃO DO ARQUIVAMENTO
(CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PREMATURO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar o crime de desobediência.
2.  Em  04/06/2013,  o  investigado  recebeu  requisição  do  Procurador  do  Trabalho,  para  que
apresentasse cópia de alguns documentos, no prazo de 10 (dez) dias. Ultrapassado o prazo, o
investigado solicitou novo prazo de 20 (vinte) dias para apresentar os documentos solicitados. 3.
Diante do não cumprimento da requisição, o Procurador do Trabalho insistiu na ordem e, em
02/10/2013, o investigado buscou apresentar as razões que o impediam de cumprir a requisição.
4. A pedido do MPF foi realizada audiência para fins de transação penal, momento em que o
investigado negou a proposta e o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos, por entender que a justificativa apresentada pelo investigado demonstrava a ausência
de dolo  em descumprir  a  requisição.  Discordância  do magistrado.  5.  Diante  das  informações
constantes dos autos, é temerário afirmar a ausência de dolo na conduta do investigado, uma vez
que a determinação não restou cumprida e a justificativa para tal falta só ocorreu após o Ministério
Público  do  Trabalho  insistir  no  cumprimento  da  requisição,  fato  que  demonstra  descaso  do
investigado em relação às exigências. 6. Somente o desenvolvimento da persecução penal será
capaz de apontar  com mais clareza a existência  ou não da intenção da prática delituosa.  7.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução
criminal.

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

095. Processo: JF-SOR-0000634-52.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 685/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
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ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INAPLICABILIDADE  DO
POSTULADO  AOS  CASOS  DE  IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A 40  (QUARENTA)  MAÇOS.
EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
possível  crime  de  contrabando,  previsto  no  art.  334-A do  Código  Penal,  em decorrência  da
apreensão de 1.580 (mil quinhentos e oitenta) maços de cigarro de procedência estrangeira, cujo
valor dos tributos iludidos totaliza o valor de R$ 3.804,92. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  suporte  no  princípio  da  insignificância,  levando  em
consideração a ofensa mínima ao erário pelo não recolhimento dos tributos, uma vez que não
alcançou o valor objetivamente fixado pela Administração Pública que é de R$ 20.000,00. 3. O
Juízo da 1ª Vara Federal de Sorocaba/SP discorda do pedido de arquivamento por entender que a
introdução clandestina de cigarro caracteriza crime de contrabando, lesando outros bens jurídicos
além da ordem tributária, como a saúde pública e o meio ambiente, o que obsta a aplicação do
princípio da insignificância. 4. Com efeito, a natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país
impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância em razão do efeito nocivo à saúde e,
consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5.
Este  Colegiado  vem decidindo que as importações de até  40 maços de cigarro  possibilitam,
excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a
este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 6. Inobservância das normas da Lei
nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio de cigarros no país. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao crime
de contrabando.

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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

096. Processo: JF-SOR-0004400-16.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 1290/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Fiscal para Fins
Penais instaurada para apurar a entrada em território nacional de mercadorias de procedência
estrangeira desacompanhadas de documentação necessária, configurando em tese a prática do
crime  de  descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  A Procuradora  da  República  oficiante
requereu  o  arquivamento  com  fundamento  no  princípio  da  insignificância.  Discordância  do
Magistrado. 3. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº
49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00)
como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde
que ausente reiteração da conduta. 4. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de
descaminho.  Fato  que  não  se  revela  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  5.
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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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097. Processo: JF/SP-INQ-0012540-
20.2015.4.03.6181

Voto: 364/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C 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 Arroio Grande/RS. 2. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos,  com fundamento na
atipicidade da conduta, ressaltando que a reduzida quantidade de sementes justifica a aplicação
do  princípio  da  insignificância  e  que  não  há  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado  pelo  crime  de
contrabando. 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. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

098. Processo: JF/SP-0000205-13.2015.4.03.6134-
INQ

Voto: 812/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI
N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA LC Nº  75/93).  CONDUTA TÍPICA E
ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto
no  art.  33,  §  1º-I  da  Lei  n.  11.343/06,  tendo  em vista  que  o  investigado  teria  importado  26
sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu, popularmente conhecida como maconha.
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do inquérito por entender que a conduta
é atípica, já que a baixa quantidade de sementes indica que se trata de aquisição para plantio,
fato não definido como crime na lei de drogas. Alegou constituir  apenas ato preparatório, não
passível de punição, uma vez que o investigado se quer chegou a ter acesso às sementes. 3. A
Juíza Federal não homologou o arquivamento por entender que: (...), a importação de sementes
de maconha não se presta à caracterização de quaisquer das figuras típicas elencadas na Lei n°
11.343/06,  mas  ao  crime  de  contrabando,  previsto  no  artigo  334  do  Código  Penal  (redação
anterior ao advento da Lei n° 13.008/2014). 4. O fato de as sementes de maconha não conterem o
princípio  ativo  THC (tetrahydrocannabinol)  não  afasta  a  tipicidade  da  conduta,  pois  o  objeto
material do crime previsto no inciso I do § 1º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 não é a droga em
si,  mas a matéria-prima,  o insumo ou produto químico destinado a sua preparação,  ou seja,
também  são  incriminadas  as  etapas  anteriores  da  produção1.  5.  No  caso,  a  conduta  do
investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou
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matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. 6. Assim, independentemente de a
importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da
substância  entorpecente,  a  conduta  do  investigado  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, que será devidamente avaliada na instrução processual. 7. Designação de outro
membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

099. Processo: JF/SP-0000855-16.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 106/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C 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 Mogi das Cruzes/SP. 2.
A Procuradora 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

100. Processo: JF/SP-0004351-53.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 876/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C 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 ao território nacional. 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
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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. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

101. Processo: JF/SP-0005778-22.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 274/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C 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 no Rio de Janeiro. 2. A
Procuradora 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

102. Processo: JF/SP-0011206-48.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 586/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C 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
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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 Manaus/AM 2.  A
Procuradora 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.  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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

103. Processo: JF/SP-0011906-92.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 556/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C 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  na  Rua  Jornalista
Henrique Cordeiro, nº 70, ap 7, Rio de Janeiro. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu
o arquivamento dos autos, com fundamento na atipicidade da conduta, ressaltando que a ínfima
quantidade de sementes de maconha evidencia a ausência de dolo para o crime de tráfico de
drogas. 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. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

104. Processo: JF/SP-0012494-70.2011.4.03.6181-
INQ

Voto: 129/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL  (LEI  Nº
7.492/86, ART. 5º, CAPUT). ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28). GERENTE. SUJEITO ATIVO DO
CRIME.  POSSIBILIDADE.  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS  FRAUDULENTAS  POR  PARTE  DE
GERENTE DE AGÊNCIA BANCÁRIA QUE ACARRETARAM PREJUÍZOS À CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.  Inquérito  policial  instaurado para
apurar a ocorrência do crime tipificado no artigo 171, § 1º do Código Penal, tendo em vista a
constatação  de  irregularidades nos  atos  praticados por  gerente  da Caixa  Econômica  Federal
(CEF). 2. Restou apurado que o investigado, na condição de gerente de relacionamento, realizou
transferências irregulares de valores envolvendo clientes da referida agência,  razão pela qual
entendeu o Membro  do MPF que  a  conduta estaria,  em tese,  tipificada no art.  5º  da Lei  nº
7.492/1986, e, em consequência, a competência para o processo e julgamento pertenceria ao Juiz
Federal da Vara Especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e em lavagem de
valores. 3. Remetidos os autos à Vara Especializada o Procurador da República oficiante requereu
o declínio de competência à Vara Comum, por entender que o gerente de uma específica agência
da  instituição  financeira  não  pode  ser  sujeito  ativo  do  crime  estampado  no  artigo  5º  da  Lei
7.492/1986 e que, na verdade, a conduta se adequa à figura do peculato (CP, art. 312). 4. O Juiz
Federal, discordando da tese ministerial, entendeu que os fatos apurados configuram crime contra
o sistema financeiro nacional (art. 5º da Lei 7.492/86) 5. O crime do artigo 5º da Lei nº 7.492/86 é
delito próprio, ou seja, somente pode ser praticado por sujeito qualificado que detém informação
relevante referente a operação ou situação financeira da instituição,  que exerça atividades de
administração, direção, comando e gerência. 6. A lei estabelece que quando os agentes de ilícito
penal tiverem a qualidade jurídica indicada no art. 25  São penalmente responsáveis, nos termos
desta lei,  o controlador e os administradores de instituição financeira,  assim considerados os
diretores,  gerentes   serão  processados  por  crimes  contra  o  sistema  financeiro  nacional.  O
dispositivo legal traz a figura do gerente como sujeito ativo do delito, de forma genérica,  não
especificando  se  se  trata  de  gerente-geral,  gerente-adjunto,  gerente  de  relacionamento  etc.
Precedentes STJ AgRg no REsp 1323502/PR e 2ª  CCR 0000595-11.2013.4.03.6115,  Voto nº
4360/2013   unânime.  7.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

105. Processo: JF/UDI-0007444-34.2015.4.01.3803-
INQ

Voto: 1694/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERLÂNDIA/MG

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Carteira Nacional de
Habilitação apresentada a policiais rodoviários federais por cidadão nacional que foi autuado em
flagrante por uso do referido documento. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). A
pessoa  indicada  como  o  responsável  pela  falsificação  da  CNH  não  foi  encontrada.  Foram
empreendidas diversas diligências a fim de localizar o suposto autor da falsificação do documento,
mas o mesmo encontra-se em lugar incerto e nem mesmo sua qualificação completa foi obtida.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

106. Processo: TRE/GO-NC-071.526/2014 Voto: 270/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE GOIÁS

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

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

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

107. Processo: TRF5-0002092-47.2015.4.05.0000-
PIMP

Voto: 272/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 5ª REGIÃO

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

Ementa: PROCEDIMENTO CRIMINAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART.  168-A)  E  DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.  337-A).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DO  PARCELAMENTO  DOS  DÉBITOS.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.  REVISÃO (CPP,  ART.  28 C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV).
APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  N°  19  DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  dos  crimes  de  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) pelo
atual prefeito de Cachoeirinha/PE. 2. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o
arquivamento em razão de a empresa investigada ter  promovido o parcelamento dos débitos
tributários. 3. Discordância do Desembargador Federal, por entender que o parcelamento gera a
suspensão da pretensão punitiva estatal, não sendo o caso de arquivamento. 4. A Lei nº 12.382/11
acrescentou o § 1º ao art. 83 da Lei n° 9.430/1996, que estabelece: 'Na hipótese de concessão de
parcelamento  do  crédito  tributário,  a  representação  fiscal  para  fins  penais  somente  será
encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.'
5. Cumpre observar que o arquivamento, nessa hipótese, não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18), que, no caso, é a
notícia da eventual exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. 6. O Enunciado nº 19
desta  2ª  Câmara  foi  reformado na 89ª  Sessão de Coordenação,  de 10/11/2014,  passando a
vigorar com a seguinte redação: 'Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força
do parcelamento do débito, os autos de investigação correspondente poderão ser arquivados na
origem, sendo desarquivados na hipótese do §1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado
pela Lei nº 12.382/11'. 7. Insistência no arquivamento.

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

108. Processo: TRF5-0002682-78.2014.4.05.8400-
ACR

Voto: 1464/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO  E  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ARTS.  168-A  E  337-A).  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DO  PARCELAMENTO  DOS  DÉBITOS.  DISCORDÂNCIA  DO
TRIBUNAL  REGIONAL  FEDERAL.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).
APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  N°  19  DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
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Inquérito policial instaurado para apurar a eventual prática dos crimes de apropriação indébita
previdenciária  (CP,  art.  168-A)  ou  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),
supostamente  praticados  em  razão  de  condomínio  residencial  ter  deixado  de  repassar  à
previdência  social  as  contribuições  previdenciárias  recolhidas  de  seus  empregados.  2.  O
investigado  confessou  a  existência  dos  débitos  tributários  relativos  às  contribuições
previdenciárias do empregado e teve o débito tributário inscrito em dívida ativa da União, com o
pagamento parcelado deferido. 3. Promoção de arquivamento sob dois fundamentos: (1) ausência
de constituição definitiva do crédito tributário e (2) mesmo que existisse tal constituição definitiva,
a  dívida  estava  parcelada,  particularidade  que,  nos  termos  do  art.  9º,  caput  e  §  1º,  da  Lei
10.684/2003 e o art. 68, caput e parágrafo único, da Lei 11.941/2008, suspende a punibilidade e a
prescrição. 4. Juiz Federal deferiu o arquivamento, mas devolveu os autos ao Ministério Público
Federal  para  acompanhar  o  parcelamento  diretamente  com  a  Receita  Federal  do  Brasil.  5.
Procurador da República oficiante interpôs recurso de apelação ao TRF-5ª Região, pugnado pela
reforma da sentença,  aduzindo que:  (1)  mesmo se houvesse crédito  tributário  definitivamente
constituído,  o  Parquet  Federal  já  adotou  todas  as  providências  para  acompanhamento  do
parcelamento, não havendo necessidade nem utilidade em os autos ficarem no Ministério Público
Federal para realização de um acompanhamento que já foi integralmente providenciado; (2) o art.
28 do CPP só contempla a possibilidade do julgador concordar com o pedido de arquivamento ou
discordar do pleito e remeter os autos às instâncias superiores do Ministério Público, inexistindo
previsão previsão legal para uma providência intermediária, como a de arquivar para certos fins,
mas  determinar  um  acompanhamento  para  outros.  6.  TRF-5ª  Região,  negou  provimento  à
apelação,  por  entender  que  o  arquivamento  do  inquérito  policial  ocorrerá  somente  quando
satisfeito o pagamento integral da dívida oriunda de tributos e contribuições sociais, aplicando
como fundamento a redação antiga do enunciado nº 19 deste Colegiado. 7. A Lei nº 12.382/11
acrescentou o § 1º ao art. 83 da Lei n° 9.430/1996, que estabelece: 'Na hipótese de concessão de
parcelamento  do  crédito  tributário,  a  representação  fiscal  para  fins  penais  somente  será
encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.'
8. Cumpre observar que o arquivamento, nessa hipótese, não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18), que, no caso, é a
notícia da eventual exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. 9. O Enunciado nº 19
desta  2ª  Câmara  foi  reformado na 89ª  Sessão de Coordenação,  de 10/11/2014,  passando a
vigorar com a seguinte redação: 'Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força
do parcelamento do débito, os autos de investigação correspondente poderão ser arquivados na
origem, sendo desarquivados na hipótese do §1º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado
pela Lei nº 12.382/11'. 10. Insistência no arquivamento.

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

109. Processo: JF/JUA-0002755-75.2015.4.01.3825-
TC

Voto: 1715/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
JANAÚBA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PROPOSTA
DE TRANSAÇÃO PENAL REJEITADA PELO MAGISTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. NÃO CABIMENTO. CRIME PREVISTO NO ART.
183 DA LEI Nº 9.472/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 183 da Lei 9.472/97, consistente na
exploração não autorizada do espectro de radio frequência através do uso de equipamento com
potência de 15,2w, sem a devida licença das autoridades competentes, por dois particulares. 2. O
Procurador da República oficiante considerando a prática do crime previsto no art.  70 da Lei
4.117/62, ofereceu proposta de transação penal ao investigado. 3. O Juiz Federal, considerando
que a conduta  ora  em análise  enquadra-se  no tipo  previsto  no art.  183  da  Lei  nº  9.472/97,
discordou da manifestação ministerial. 4. O agente que opera emissora de rádio, sem a devida
autorização do poder público, comete o crime descrito no art.  183, da Lei nº 9472/97, ante a
inexistência  de  prévia  autorização  do  órgão  competente  e  a  habitualidade  da  conduta.
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Precedentes STJ e STF. 5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
sequência à persecução criminal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

110. Processo: JF-RJ-2014.51.01.018730-0-INQ Voto: 284/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES.  REMESSA  DE  COCAÍNA  AO  EXTERIOR.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÃO. POSTAGEM NO RIO DE JANEIRO. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c 40 da Lei nº
11.343/06, tendo em vista a remessa, por autor ainda não identificado, de cocaína para Uganda.
2. A Procuradora da República atuante em São Paulo declinou de suas atribuições em favor da
Procuradoria da República no Rio de Janeiro, ao entendimento de que o local do crime é a cidade
onde foi feita a postagem da droga. O pedido de declínio foi aceito pela Justiça Federal de São
Paulo, sendo ratificada pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e pela Justiça
Federal do Rio de Janeiro. 3. Ao ser designado, o Procurador da República oficiante no Rio de
Janeiro suscitou o conflito negativo de atribuições por entender aplicável ao caso a Súmula 528
do STJ, a qual preconiza que compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do
exterior  pela  via  postal  processar  e  julgar  o  crime  de  tráfico  internacional.  4.  Em  situações
análogas,  o  STJ firmou entendimento  no  sentido  de  que  o  crime consuma-se  com o  ato  de
remeter  a  droga,  com  competência  do  Juízo  do  local  em  que  ocorre  a  postagem,  sendo
irrelevantes o local da apreensão ou a chegada da droga ao destinatário (e.g.: CC 41.775/RS, CC
107.229/SP, CC 112.282/SP, CC 126.577/SP, CC 135.167/RJ, CC 138.395/RJ, 138.609/SP, CC
139.831/GO). 5. No caso presente, em que se analisa a remessa da droga para o exterior,  a
encomenda contendo a droga foi postada na Empresa de Correios e Telégrafos  ECT no Rio de
Janeiro/RJ.  6.  Voto  pela  atribuição  do  Procurador  da  República  suscitante  (PR/RJ)  para
prosseguir na persecução penal.

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

111. Processo: 1.23.003.000333/2015-43 Voto: 1763/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

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 9,59 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
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caberia ao referido Ofício atuar, sendo, portanto, cumulativos os requisitos. No caso concreto, a
infração teria ocorrido na zona rural  do município de Altamira e em nenhum dos documentos
encaminhados pelo IBAMA houve indicação de que o local da autuação está sob influência da BR-
163. 4. 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.  5.  Considerando que não há referência  quanto a  área onde ocorreu a
autuação, no sentido de estar sob a influência da rodovia BR-163, 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).  6.  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.  José  Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

112. Processo: 1.23.003.000480/2015-13 Voto: 1752/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

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 62 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  no  distrito  de  Castelo  dos  Sonhos  e  em  nenhum  dos  documentos
encaminhados pelo IBAMA houve indicação de que o local da autuação está sob influência da BR-
163. 4. 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.  5.  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). 6. 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.  José  Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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113. Processo: 1.23.003.000553/2015-77 Voto: 973/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME AMBIENTAL (ART. 38 DA LEI 9.605/98). CONFLITO NEGATIVO DE
ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO PENAL DEFINIDA PELA PREVENÇÃO
DO JUÍZO FEDERAL DO LUGAR PRÁTICA DO CRIME. ART. 70 DO CPP. ATRIBUIÇÃO DO
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática
de crime ambiental  (art.  38 da Lei  9.605/98),  tendo em vista o desmatamento de 7,84 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.  Ao  receber  os  autos,  Procuradora  da  República
oficiante  em  Itaituba/PA suscitou  o  conflito  negativo  de  atribuições,  aduzindo  que  a  Portaria
PRESI/SECGE Nº 198, DE 6 DE JUNHO DE 2014 DO TRF1ª Região não alterou a jurisdição de
Cachoeira da Serra. 4. Conforme pode ser verificado pelos documentos acostados aos autos,
embora conste o distrito de Castelo dos Sonhos no auto de infração, o crime foi praticado na
Fazenda Rancho Bom, distrito de Cachoeira da Serra, município de Altamira, conforme indicação
no Auto de Infração, nas coordenadas apresentadas no relatório ambiental  e na descrição do
imóvel constante da defesa administrativa do investigado. 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,  mas  não  consta  da  alteração  a  inclusão  do  distrito  de  Cachoeira  da  Serra.  6.
Considerando que o distrito de Cachoeira da Serra não se insere no rol da jurisdição da PRM-
Itaituba/PA, tem-se que a atribuição para apuração do fato noticiado incumbe ao Procurador da
República oficiante em Altamira, localidade da prática do crime (art. 70 do CPP). 7. Conhecimento
do conflito negativo de atribuições e, no mérito, pela designação do Procurador 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.  José  Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

114. Processo: 1.23.003.000563/2015-11 Voto: 1505/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

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 49 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  do  distrito  de  Castelo  dos  Sonhos  e  em  nenhum  dos
documentos encaminhados pelo IBAMA houve indicação de que o local da autuação está sob
influência da BR-163. 4. 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,
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Novo Progresso, Trairão e parcela do distrito de Castelo de Sonhos, pertencente ao município de
Altamira, que esteja sob influência da BR-163. 5. 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). 6. 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.  José  Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

115. Processo: DPF/AM-00581/2009-INQ Voto: 830/2016 Origem: GABPR4-VRLS - VICTOR 
RICCELY LINS SANTOS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. 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 lavrado pelo IBAMA. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por entender que não há lesão
direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  3.  No  caso  ora  analisado,  as  empresas
investigadas  inseriram,  em  sistema  oficial  de  controle  de  produtos  e  subprodutos  florestais
(SISDOF), declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
incorrendo no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) ou nos crimes previstos nos arts. 46,
parágrafo  único,  e  69-A da  Lei  nº  9.605/98.  4.  Conforme  estabelece  o  art.  1º  da  Instrução
Normativa IBAMA nº 112/06,  o Documento de Origem Florestal  (DOF),  instituído pela Portaria
MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento público federal que consiste em licença
obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais
de origem nativa, contendo as informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos,
gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema DOF. 5. O Decreto nº 5.975/2006 no art. 20,
§§ 3º e 4º, dispõe expressamente sobre o interesse da União quanto às informações constantes
do  sistema  destinado  a  integrar  nacionalmente  os  dados  registrados  nos  documentos  para
transporte de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, como é o caso do Sistema DOF.
6.  As  informações  constantes  no  sistema  DOF  viabilizam  a  movimentação  interestadual  ou
internacional  de  produto  florestal,  por  essa  razão  é  o  IBAMA o  responsável  pelo  controle  e
gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse da União. 7. Não homologação do declínio de
atribuições.  Designação  de  outro  membro  do  ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

116. Processo: DPF/AM-01132/2015-INQ Voto: 195/2016 Origem: GABPR2-MVF - MARISA 
VAROTTO FERRARI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES FALSAS
AO  SISTEMA  DOF.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
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para  apurar  a  conduta  de  inserção  de  informações  falsas  em sistema  oficial  de  controle  de
produtos e subprodutos florestais (DOF) por meio de movimentações fraudulentas de créditos de
produtos florestais. 2. Promoção de declínio, ao argumento de que ausente interesse federal. 3. O
Documento  de Origem Florestal  (DOF)  constitui-se  em licença obrigatória  para o  controle  do
transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as
informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico
denominado Sistema DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído
pelo Ministério do Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é
gerido  por  esta  autarquia  federal.  4.  A inserção  fraudulenta  de informações no  sistema DOF
viabiliza a movimentação interestadual e/ou internacional de produto florestal ilícito, dificultando a
ação fiscalizatória do Poder Público em qualquer nível federativo, a depender da situação. Por
essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do sistema DOF. 5. É nítida a
competência da Justiça Federal, uma vez que a infração penal é praticada em detrimento de bens
e interesse da União e, ainda, em prejuízo do IBAMA, que é autarquia federal, incidindo ao caso a
norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 6. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

117. Processo: DPF/TO-00476/2013-INQ Voto: 200/2016 Origem: GABPRM1-WJMJ - 
WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES FALSAS
AO  SISTEMA  DOF.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
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 501757-D,
lavrado em 22/03/2013 pelo  IBAMA. 2.  Promoção de declínio,  ao argumento de que ausente
interesse federal. 3. O Documento de Origem Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória
para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem
nativa, contendo as informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo
sistema eletrônico denominado Sistema DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do
Sistema DOF, instituído pelo Ministério do Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do
IBAMA,  já  que  o  sistema  é  gerido  por  esta  autarquia  federal.  4.  A inserção  fraudulenta  de
informações no sistema DOF viabiliza a movimentação interestadual e/ou internacional de produto
florestal ilícito, dificultando a ação fiscalizatória do Poder Público em qualquer nível federativo, a
depender da situação. Por essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do
sistema DOF. 5.  É nítida a competência da Justiça Federal,  uma vez que a infração penal é
praticada em detrimento de bens e interesse da União e, ainda, em prejuízo do IBAMA, que é
autarquia federal,  incidindo ao caso a norma do art.  109,  inc.  IV,  da Constituição Federal.  6.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução
criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

118. Processo: 1.00.000.001649/2016-68 Voto: 1021/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A),  RECEPTAÇÃO (CP,  ART.
180) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311).
MPF: AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS CRIMES. REVISÃO DE DECLÍNIO (CPP, ART. 28
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C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV).  CRIMES  PRATICADOS  NAS  MESMAS  CIRCUNSTÂNCIAS  DE
TEMPO E DE LUGAR. CONEXÃO. SÚM. Nº 122/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Ação Penal em que se apura o crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334-A), receptação
(art. 180 do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP). 2. O
Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os investigados pelo crime de contrabando e
requereu o declínio de competência quanto aos crimes de receptação e de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor à justiça estadual, por entender ausente conexão a justificar a
reunião dos feitos perante a justiça federal. Discordância do magistrado. 3. Os denunciados foram
presos em flagrante  tendo  em vista  que,  após a  vistoria  realizada  por  servidores  da Receita
Federal,  foram  localizados  3  (três)  automóveis  carregados  com  cigarros,  e  posteriormente
constatou-se que um dos automóveis teria sido furtado/roubado e objeto de adulteração de sinal
identificador. 4. É possível que a receptação e adulteração do sinal do veículo tenha ocorrido para
facilitar  a execução do contrabando ou para garantir  a manutenção de sua vantagem, o que
também enseja  a reunião dos processos,  a teor  do art.  76,  II,  do CPP.  Precedente STJ- CC
114.841/PR. 5. Aplicação da Súmula 122 do STJ. Competência da justiça federal. 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Osterno Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

119. Processo: 1.10.000.000078/2016-06 Voto: 1876/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297).  CARTEIRA
NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO.  DOCUMENTO  DE  EXPEDIÇÃO  ORIGINÁRIA  DO
DEPARTAMENTO  NACIONAL  DE  TRÂNSITO   DENATRAN.  DOCUMENTO  FEDERAL.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar
suposto crime de falsificação de documento público (Carteira Nacional de Habilitação), tipificado
no art. 297 do Código Penal. 2. Consta do apuratório que nos autos da Ação Penal nº 2070-
21.2015.4.01.3000, surgiram indícios de que a Carteira Nacional de Habilitação apresentada pelo
réu à Polícia Rodoviária Federal apresenta suporte verdadeiro, embora inexista nos sistemas do
DETRAN, fato que levantou a suspeita do Juiz Federal de que a falsificação foi elaborada por
servidores do DETRAN. 3. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 4. Nos delitos
de falsidade está em jogo a fé pública do órgão responsável pela expedição dos verdadeiros
documentos. Basta a falsidade de documento federal para se estar diante de competência federal,
conforme estabelece  o art.  109-IV  da Constituição  e,  ipso  facto,  de  atribuições  do  Ministério
Público Federal. 5. Tendo em vista que o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) foi
objeto de ação penal julgada perante a Justiça Federal, evidente a conexão probatória com o
crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), o que justifica sua tramitação nesta
seara. 6. Conforme se extrai dos artigos 19-VII c/c 22-II do Código de Trânsito Brasileiro  Lei nº
9.503/97 c/c art.  2º do Decreto nº 4.711/2003, é por delegação do Departamento Nacional de
Trânsito  DENATRAN, órgão (federal) máximo executivo de trânsito da União, que o DETRAN,
órgão executivo de trânsito Estadual (e do Distrito Federal), tem atribuição para expedir a Carteira
Nacional de Habilitação  CNH, o que não afeta a essência do documento, de expedição originária
do  DENATRAN,  constituindo-se,  portanto,  como  documento  federal.  7.  Corrobora  esse
entendimento, o fato de que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação  CNH é objeto de
controle do Registro Nacional de Carteira de Habilitação  RENACH, organizado e mantido pelo
DENATRAN,  conforme  art.  19-VIII  da  Lei  nº  9.503/97.  8.  Não  homologação  do  declínio  de
atribuições  e  designação de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

120. Processo: 1.23.000.002764/2015-74 Voto: 1749/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

121. Processo: 1.30.001.007168/2013-74 Voto: 1460/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  ATENTADO  CONTRA  O  TRANSPORTE.  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº
32  DA 2ª  CÂMARA).  NÃO OFENSA AOS BENS JURÍDICOS PREVISTOS NO ART.  142 DA
CONSTITUIÇÃO.  CRIME  IMPROPRIAMENTE  MILITAR.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. 1. Peça de informação autuada a partir de ofício enviado pelo Juiz Federal
da 3ª Vara Federal  Cível  da Seção Judiciária do Espírito Santo,  informando sobre a possível
prática  do crime de atentado  contra  a  segurança  de  transportes  aéreos  (art.  261 do  Código
Penal), por parte dos Oficiais da Aeronáutica do III COMAR, a serem identificados, responsáveis
pela fiscalização da segurança de voo do Aeródromo de Vitória-ES. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu o declínio  de atribuições ao Ministério  Público Militar,  por  entender que a
conduta narrada melhor se amolda à norma do crime militar previsto no art. 283 do CPM. 3. O art.
283 do Código Penal Militar encontra definição similar no Código Penal Comum (CP, art. 261),
circunstância indicativa que o bem jurídico protegido é comum à vida civil e à vida militar, o que
torna o crime em impropriamente militar. 4. O crime impropriamente militar é aquele em que o bem
jurídico protegido é comum à vida civil e à vida militar, com previsão tanto no CPM quanto no CP.
5. Atualmente, sustenta-se que tão só os crimes propriamente militares devem ser julgados pela
Justiça  Castrense.  Nessa  linha  de  pensamento  é  o  Projeto  de  Lei  7779/10  (apensada à  PL
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2014/03), que atribui à Justiça Comum a competência para julgar oficiais e praças pela prática de
delitos  chamados  de  impropriamente  militares,  estando  ou  não  em  serviço.  6.  Outrossim,  a
jurisprudência pátria, inspirada na tendência mundial de restringir ou, sob viés radical, de suprimir
a competência castrense para julgar civis em tempo de paz - vem evoluindo no sentido de sujeitar
à  competência  da  Justiça  Militar  somente  os  civis  cujas  condutas  violem  bens  jurídicos
tipicamente associados à função castrense, tais como a defesa da Pátria e a garantia dos poderes
constitucionais,  da lei  e da ordem (STF, HC 114559 MC, Relator Min.  LUIZ FUX, julgado em
13/09/2012, DJe-183 DIVULG 17/09/2012 PUBLIC 18/09/2012). 7. Nada há nos autos que revele
a vontade dos investigados de se voltarem contra as Forças Armadas, tampouco de impedir a
continuidade  de  eventual  operação  militar  ou  atividade  genuinamente  castrense.  8.  Assim,  a
conduta ilícita em apuração não traduz ofensa àqueles bens jurídicos previstos no art. 142 da
Constituição (defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei  e da ordem). São,
portanto, crimes de natureza comum, da competência da Justiça Federal e, consequentemente,
da atribuição do Ministério Público Federal.  9.  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
Osterno Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

122. Processo: 1.31.000.001106/2015-93 Voto: 1315/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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123. Processo: 1.31.000.001251/2015-74 Voto: 605/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

124. Processo: 1.31.000.001327/2015-61 Voto: 170/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

125. Processo: 1.31.000.001411/2015-85 Voto: 608/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

126. Processo: 1.31.000.001412/2015-20 Voto: 607/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
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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 lavrado pelo IBAMA. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por entender que não há lesão
direta a bens, serviços ou interesses da União. 3. No caso ora analisado, o investigado inseriu, em
sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais (SISDOF), declaração falsa, com o
fim de alterar  a  verdade sobre fato juridicamente relevante,  incorrendo no crime de falsidade
ideológica (CP, art. 299) ou nos crimes previstos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98. 4. Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento
de Origem Florestal  (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é
documento público federal que consiste em licença obrigatória para o controle do transporte e
armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as informações
sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado
Sistema DOF. 5. O Decreto nº 5.975/2006 no art. 20, §§ 3º e 4º, dispõe expressamente sobre o
interesse  da  União  quanto  às  informações  constantes  do  sistema  destinado  a  integrar
nacionalmente os dados registrados nos documentos para transporte de produtos e subprodutos
florestais de origem nativa, como é o caso do Sistema DOF. 6. As informações constantes no
sistema DOF viabilizam a movimentação interestadual ou internacional de produto florestal, por
essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o
interesse da União. 7. Não homologação do declínio de atribuições. Designação de outro membro
do ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

127. Processo: 1.31.000.001472/2015-42 Voto: 198/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES FALSAS AO
SISTEMA  DOF.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada
para  apurar  a  conduta  de  inserção  de  informações  falsas  em sistema  oficial  de  controle  de
produtos e subprodutos florestais (DOF) por meio de movimentações fraudulentas de créditos de
produtos florestais. 2. Promoção de declínio, ao argumento de que ausente interesse federal. 3. O
Documento  de Origem Florestal  (DOF)  constitui-se  em licença obrigatória  para o  controle  do
transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as
informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico
denominado Sistema DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído
pelo Ministério do Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é
gerido  por  esta  autarquia  federal.  4.  A inserção  fraudulenta  de informações no  sistema DOF
viabiliza a movimentação interestadual e/ou internacional de produto florestal ilícito, dificultando a
ação fiscalizatória do Poder Público em qualquer nível federativo, a depender da situação. Por
essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do sistema DOF. 5. É nítida a
competência da Justiça Federal, uma vez que a infração penal é praticada em detrimento de bens
e interesse da União e, ainda, em prejuízo do IBAMA, que é autarquia federal, incidindo ao caso a
norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 6. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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128. Processo: 1.31.000.001540/2015-73 Voto: 363/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

129. Processo: 1.31.000.001544/2015-51 Voto: 362/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

130. Processo: 1.31.000.001807/2015-22 Voto: 560/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

131. Processo: 1.31.000.001808/2015-77 Voto: 558/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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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 lavrado pelo IBAMA. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por entender que não há lesão
direta a bens, serviços ou interesses da União. 3. No caso ora analisado, a empresa investigada
inseriu, em sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais (SISDOF), declaração
falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, incorrendo no crime de
falsidade ideológica (CP, art. 299) ou nos crimes previstos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da
Lei nº 9.605/98. 4. Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o
Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de
2006,  é  documento  público  federal  que  consiste  em  licença  obrigatória  para  o  controle  do
transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as
informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico
denominado  Sistema  DOF.  5.  O  Decreto  nº  5.975/2006  no  art.  20,  §§  3º  e  4º,  dispõe
expressamente  sobre  o  interesse  da  União  quanto  às  informações  constantes  do  sistema
destinado  a integrar  nacionalmente  os dados registrados  nos  documentos  para  transporte  de
produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem nativa,  como  é  o  caso  do  Sistema  DOF.  6.  As
informações constantes no sistema DOF viabilizam a movimentação interestadual ou internacional
de produto florestal, por essa razão é o IBAMA o responsável pelo controle e gerência do sistema
DOF,  o  que  justifica  o  interesse  da  União.  7.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições.
Designação de outro membro do ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por  maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

132. Processo: 1.34.011.000567/2015-16 Voto: 976/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  CONTRA A ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  (CP,  ARTS.  203).
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  33   2ª  CCR).  MALGRADO  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, A COMPETÊNCIA É FEDERAL. O ARTIGO
109-VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  NÃO  PREVÊ  RESSALVAS.
COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato
instaurada  para  apurar  suposta  prática  de  crime  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei
trabalhista  (CP,  art.  203)  por  parte  dos  responsáveis  legais  de  empresa  privada,  que  estaria
provocando em seus funcionários danos físicos e psicológicos, em razão dos abusos e ameças. 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  por  não  vislumbrar
qualquer  interesse  federal  no  feito.  3.  A competência  para  julgar  todos  os  crimes  contra  a
organização do trabalho é da Justiça Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso
VI do artigo 109 da atual Constituição não o faz. Necessidade de revisão dos precedentes. 4. Não
homologação do declínio  de atribuições e designação de outro  membro do Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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133. Processo: DPF-NVI/MS-0208/2014-INQ Voto: 134/2016 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/NAVIRAÍ

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

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

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

134. Processo: DPF/SNM/PA-00197/2008-INQ Voto: 1461/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE SANTARÉM

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. IRREGULARIDADES NA CRIAÇÃO DE DIVERSOS ASSENTAMENTOS
DO INCRA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  AUSÊNCIA DE DOLO.  REVISÃO DE  ARQUIVAMENTO
(ART. 28 DO CPP E ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/1993). ARQUIVAMENTO PREMATURO. FATO
QUE DEVE SER APROFUNDADO NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  irregularidades  durante  a  gestão  de
superintendente do INCRA/SR-30 (sede em Santarém-PA), de 31/05/2005 a 22/01/2008, período
no  qual  foram criados  assentamentos  sem observância  dos  requisitos  necessário  para  tanto
(Operação  Terra  de  Ninguém).  2.  Constatou-se  que  as  pessoas  incluídas  na  relação  de
beneficiários (RB)  lista utilizada para destinar um lote ao assentado de reforma agrária  não
detinham o perfil exigido, como alguns servidores públicos, parentes de funcionários do INCRA ou
pessoas com renda mensal superior ao permitido.  3.  Verificou-se em inquéritos instaurados à
época o total descontrole na criação de assentamentos, com diversas diversas irregularidades
praticadas por servidores do INCRA. No total, foram cerca de quatro mil servidores públicos os
que constaram em RB. Ademais, foram criados 144 assentamentos, destinados a 44 mil famílias.
4. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório, ao argumento de
que, embora inegável a materialidade quanto aos crimes de falsidade ideológica e inserção de
dados falsos em sistema oficial (artigos 299 e 313-A do Código Penal), não ficou caracterizado o
dolo de fraudar o controle dos dados dos milhares de beneficiários contemplados pelo INCRA à
época da gestão do investigado. 5. Discordância do magistrado. 6. Não há dúvidas acerca da
materialidade  do  delito,  tendo  em  vista  a  comprovação  da  fraude  na  criação  de  diversos
assentamentos na circunscrição do INCRA/Santarém. 7. Se, de fato, o investigado não cometeu
nenhum ilícito penal ou se ausente o dolo em sua conduta, a sentença o dirá após o normal
exame do contraditório,  pois  qualquer ponderação acerca da intenção de se praticar  o crime
somente  poderá  ser  demonstrada  no  curso  da  instrução  criminal,  quando  se  facultará  a
oportunidade para  a  completa  produção de provas,  a  serem submetidas ao contraditório  e  à
ampla  defesa.  Aplicação  do  princípio  do  in  dubio  pro  societate.  8.  Não  homologação  do
arquivamento.

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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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135. Processo: JF/SP-INQ-0001730-
83.2015.4.03.6181

Voto: 1000/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI
N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA LC Nº  75/93).  CONDUTA TÍPICA E
ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto
no art. 33, § 1º-I da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o investigado teria importado 4 sementes
da planta  de espécie  Cannabis  Sativa Linneu,  popularmente conhecida como maconha.  2.  O
Procurador da República promoveu o arquivamento do inquérito por entender que a conduta é
atípica,  já  que  a  capacidade  reprodutiva  dos  frutos  apreendidos  é  baixa,  o  que  demonstra
baixíssima lesividade da conduta. Alegou constituir apenas ato preparatório por se tratar de crime
'meio', nesse caso o investigado seria apenado de forma mais rigorosa que o crime 'fim', sendo o
arquivamento por atipicidade material medida que se impõe. 3. O Juiz Federal não homologou o
arquivamento por entender que a correta adequação típica da conduta, com o enquadramento do
infrator como traficante ou usuário, pressupõe a existência de elementos probatórios ou indiciários
seguros,  aptos  a  sustentar  a  adoção  de  um ou  outro  entendimento,  sendo  inadmissível,  no
exercício  do  poder  dever  da  persecução  penal,  invocar  a  suposição  ou  a  presunção  como
argumentos hábeis a justificar a inatividade do aparato repressivo penal do Estado. 4. No caso, a
conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de
insumo  ou  matéria-prima  para  a  produção/confecção  do  entorpecente.  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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

136. Processo: JF/SP-INQ-0010602-
87.2015.4.03.6181

Voto: 212/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI
N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA LC Nº  75/93).  CONDUTA TÍPICA E
ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto
no  art.  33,  §  1º-I  da  Lei  n.  11.343/06,  tendo  em vista  que  o  investigado  teria  importado  17
sementes da planta de espécie Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha. 2. O
Procurador da República promoveu o arquivamento do inquérito por entender que a conduta é
atípica, já que a baixa quantidade de sementes indica que se trata de aquisição para plantio, fato
não definido como crime na lei de drogas. Alegou constituir apenas ato preparatório, não passível
de punição, uma vez que o investigado se quer chegou a ter acesso às sementes. 3. O Juiz
Federal não homologou o arquivamento por entender que a correta adequação típica da conduta,
com  o  enquadramento  do  infrator  como  traficante  ou  usuário,  pressupõe  a  existência  de
elementos  probatórios  ou  indiciários  seguros,  aptos  a  sustentar  a  adoção  de  um  ou  outro
entendimento, sendo inadmissível, no exercício do poder dever da persecução penal, invocar a
suposição  ou  a  presunção  como  argumentos  hábeis  a  justificar  a  inatividade  do  aparato
repressivo penal do Estado. 4. O fato de as sementes de maconha não conterem o princípio ativo
THC (tetrahydrocannabinol) não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime
previsto no inciso I  do § 1º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 não é a droga em si,  mas a
matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado a sua preparação, ou seja, também são
incriminadas as etapas anteriores da produção1. 5. No caso, a conduta do investigado se amolda
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ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a
produção/confecção  do  entorpecente.  6.  Assim,  independentemente  de  a  importação  das
sementes  ter  sido  para  consumo  próprio  ou  para  cultivo  e  posterior  revenda  da  substância
entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
que será devidamente avaliada na instrução processual. 7. Designação de outro membro para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

137. Processo: JF/SP-INQ-0016726-
57.2013.4.03.6181

Voto: 804/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI
N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA LC Nº  75/93).  CONDUTA TÍPICA E
ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto
no  art.  33,  §  1º-I  da  Lei  n.  11.343/06,  tendo  em vista  que  o  investigado  teria  importado  12
sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu, popularmente conhecida como maconha.
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do inquérito por entender que O fato
ventilado nos autos é atípico.  A semente de maconha não é droga porque não produz efeito
entorpecente e tampouco constitui matéria-prima destinada à sua fabricação. 3. O Juiz Federal
não homologou o arquivamento por entender que a correta adequação típica da conduta, com o
enquadramento  do  infrator  como  traficante  ou  usuário,  pressupõe  a  existência  de  elementos
probatórios ou indiciários seguros,  aptos a sustentar a adoção de um ou outro entendimento,
sendo inadmissível, no exercício do poder dever da persecução penal, invocar a suposição ou a
presunção como argumentos  hábeis  a  justificar  a  inatividade  do  aparato  repressivo  penal  do
Estado.  4.  O  fato  de  as  sementes  de  maconha  não  conterem  o  princípio  ativo  THC
(tetrahydrocannabinol) não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto
no inciso I do § 1º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o
insumo ou produto químico destinado a sua preparação, ou seja, também são incriminadas as
etapas anteriores da produção1. 5. No caso, a conduta do investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I
da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção
do entorpecente.  6.  Assim,  independentemente  de  a  importação  das  sementes  ter  sido  para
consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do
investigado reveste-se de potencialidade lesiva e  de  tipicidade formal,  que será  devidamente
avaliada na instrução processual.  7. Designação de outro membro para dar prosseguimento à
persecução penal.

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

138. Processo: 1.00.000.000320/2016-80 Voto: 527/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Fiscal para Fins
Penais  instaurada  para apurar  a  entrada em território  nacional  de mercadorias e  cigarros de
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procedência estrangeira desacompanhadas de documentação necessária, configurando em tese
a prática do crime de descaminho (art.  334 do Código Penal).  2.  O Procurador da República
oficiante requereu o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. Discordância
do Magistrado. 3. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado
nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00)
como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde
que ausente reiteração da conduta. 4. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de
descaminho.  Fato  que  não  se  revela  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  5.
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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

139. Processo: 1.15.000.000074/2010-48 Voto: 1344/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV).  NECESSIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  ACOMPANHAR  O  PROCEDIMENTO  ATÉ  A  EFETIVAÇÃO  DO
PARCELAMENTO. 1. Procedimento Administrativo instaurado para apurar o crime de sonegação
de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 2. A Delegacia da Receita Federal informou que 3
(três) créditos se encontram com exigibilidade suspensa, aguardando resultado de julgamento na
esfera administrativa. Crime cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário
(Súmula Vinculante nº 24 do STF). 3. Quanto a 1 (um) crédito foi informado que o parcelamento
do débito tributário ainda não foi consolidado e não há como prever, estimar ou afirmar quando a
consolidação  ocorrerá.  4.  Em  decorrência  de  tais  informações,  o  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito. 5. A Lei nº 12.382/11 acrescentou o § 1º ao art. 83 da
Lei  n°  9.430/1996,  que  estabelece:  'Na  hipótese  de  concessão  de  parcelamento  do  crédito
tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público
após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.' 6. O parcelamento possui as fases
da adesão, consolidação, negociação, pagamento e liquidação. O momento em que se considera
efetivado o parcelamento, para fins de aplicação das benesses legais, é o da consolidação. 7.
Conforme estabelece  o §  2°  do art.  1°  da Lei  n.  11.941/09,  as  dívidas  objeto  do  pedido  de
parcelamento  devem  ser  "consolidadas  pelo  sujeito  passivo"  para  se  considerar  suspensa  a
pretensão punitiva, razão pela qual é insuficiente a adesão e o início do pagamento. 8. Diante da
informação de que o parcelamento ainda não foi consolidado, não há que se falar em suspensão
da pretensão punitiva, sendo necessário o acompanhamento do parcelamento, até que este seja
efetivamente  consolidado  (Precedente  STJ:  REsp  1235534/PR,  Rel.  Ministro  Sebastião  Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 17/12/2015). 9. Homologação de arquivamento
em  relação  aos  créditos  com  exigibilidade  suspensa  (nºs  37.178.090-0,  37.178.096-9  e
37.178.097-7). Designação de outro membro do MPF para acompanhamento do parcelamento em
relação ao crédito pendente de consolidação (nº 37.178.091-8).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação de
arquivamento em relação aos créditos com exigibilidade suspensa (nºs 37.178.090-0, 37.178.096-
9 e 37.178.097-7) e pela designação de outro membro para acompanhamento do parcelamento
em relação ao crédito pendente de consolidação (nº  37.178.091-8),  nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis
Callou de Araujó Sá.

140. Processo: 1.15.000.000728/2007-38 Voto: 937/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

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

141. Processo: 1.23.000.001012/2015-96 Voto: 1760/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA INEXISTÊNCIA DE
AÇÃO  FISCAL  OU  A  CONSTITUIÇÃO  DE  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática do
crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  artigo  168-A)  praticado  por  município.  2.  A
Receita Federal do Brasil informou que existe ação fiscal (que encontra-se em parcelamento de
acordo  com  a  Lei  12.810/2013)  contra  o  munícipio,  porém  não  foi  considerado  o  crime  de
apropriação indébita. 3. Promoção de arquivamento, ao argumento de que inexistente a ação
fiscal ou a constituição de crédito tributário em desfavor da pessoa jurídica mencionada. 4. No
caso do crime de apropriação indébita previdenciária (168-A) não há necessidade de nenhum
procedimento prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária devida. O
desconto ou retenção de certa quantia ao salário é ato que concerne exclusivamente ao poder
decisório  do  empregador.  Assim,  se  há  valor  retido,  apurado  segundo  o  próprio  juízo  do
empregador,  há  a  obrigação  do  recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,
independente do fato de o valor descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 5. Além
disso, o tipo penal aperfeiçoa-se no momento em que nasce ao empregador a obrigação jurídica
de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse
caso, conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -"descontar" e "deixar de recolher". A
discussão administrativa sobre o valor, portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto. [...](HC
93874,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJ  de  11/4/08).  6.  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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

142. Processo: 1.23.000.002361/2015-25 Voto: 753/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO CP).
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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 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. José Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

143. Processo: 1.23.008.000599/2015-46 Voto: 1779/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  40  DA LEI  Nº
9.605/98. DESTRUIÇÃO DE 5,9 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA NO INTERIOR DE UNIDADE DE
CONSERVAÇÃO  INTEGRAL 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 da Lei nº 9.605/98, tendo em vista a destruição de
5,9 hectares de vegetação nativa no interior do Parque Nacional da Amazônia, área de proteção
integral,  sem  autorização  do  órgão  ambiental  competente.  2.  A  Procuradora  da  República
oficiante,  considerando  inexpressiva  a  lesão  jurídica  praticada  pelo  autuado,  promoveu  o
arquivamento do feito com base no 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).  Precedente  da  2ª  CCR (procedimento  nº
1.23.003.000139/2015-68). 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

144. Processo: 1.25.000.003570/2014-31 Voto: 1439/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO
(CP, ART. 149). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART.
62,  IV).  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
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1. Notícia de fato instaurada a partir da fiscalização realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização
Móvel  GEFM, do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de fiscalizar condições de
trabalho análogo ao de escravidão. 2. Consta do relatório de fiscalização que 15 trabalhadores
estavam alojados em dependência bastante precária, próxima de agrotóxicos e sem condições
mínimas de higiene e de comodidade. Concluiu o relatório de que esses empregados estavam em
condições  análogas  a  de  escravo.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito,  por  considerar  que  a  atividade  era  realizada  por  subempreiteiros,
contratados por empreiteiro, que assumiram o risco de sua atividade de forma autônoma e, em
razão dessa liberdade, resolveram se alojar  em uma casa de madeira no interior da fazenda
durante a semana por morarem em outra localidade. Acrescentou que o dono da fazenda, embora
não tenha contratado os trabalhadores, comprometeu-se em arcar com as verbas trabalhistas 4.
Não é necessário que haja restrição da liberdade de ir e vir para a configuração do delito de
redução a condição análoga à de escravo, bastando as condutas alternativas de submissão a
trabalhos  forçados,  ou  à  jornadas  exaustivas,  ou  a  condições  degradantes  de  trabalho.
Precedente do TRF1 (RSE 0002953-79.2013.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Monica Sifuentes,
Terceira Turma, e-DJF1 de 01/08/2014). 5. No presente caso, é possível  observar a condição
degradante  a  que  eram  submetidos  os  trabalhadores,  não  bastando  a  alegação  de  que  o
proprietário da fazenda não foi o responsável pelos contratos de trabalho, tendo em vista que o
alojamento estava em sua propriedade e, possivelmente, tinha conhecimento das más condições
impostas  aos  subempreiteiros.  6.  Se,  de  fato,  os  envolvidos  não  cometeram  ilícito  penal,  a
sentença  o dirá  após  o  normal  exame do contraditório,  pois  qualquer ponderação  acerca da
intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal,
quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla
defesa. 7. O fato das verbas rescisórias terem sido pagas não tem o condão de interferir na esfera
penal, que tutela outros interesses e atua independentemente da administrativa. 9. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

145. Processo: 1.25.008.000404/2015-93 Voto: 665/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE  CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO
CRÉDITO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). DESNECESSIDADE.
CRIME FORMAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato instaurado a partir de comunicação
da Procuradoria do Trabalho para apurar a prática do crime de apropriação indébita previdenciária
(CP, art. 168-A), praticado por empresas. 2. A Delegacia da Receita Federal informou que não há
ação fiscal em face das aludidas pessoas jurídicas em razão dos fatos noticiados e que o caso é
de baixo interesse fiscal. 3. Promoção de arquivamento, ao argumento de que ausente débito
tributário definitivamente constituído em desfavor das pessoas jurídicas mencionadas. 4. No caso
do  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (168-A)  não  há  necessidade  de  nenhum
procedimento prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária devida. O
desconto ou retenção de certa quantia ao salário é ato que concerne exclusivamente ao poder
decisório  do  empregador.  Assim,  se  há  valor  retido,  apurado  segundo  o  próprio  juízo  do
empregador,  há  a  obrigação  do  recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,
independente do fato de o valor descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 5. Além
disso, o tipo penal aperfeiçoa-se no momento em que nasce ao empregador a obrigação jurídica
de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse
caso, conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -"descontar" e "deixar de recolher". A
discussão administrativa sobre o valor, portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto. [...](HC
93874,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJ  de  11/4/08).  6.  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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

146. Processo: 1.26.000.001298/2015-06 Voto: 883/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  INEXISTÊNCIA  DE  AÇÃO  FISCAL  OU  A
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº  75/93,
ART. 62, INC. IV). DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de
Fato instaurada mediante informações colhidas em Reclamação Trabalhista para apurar a prática
do crime de apropriação indébita previdenciária  (CP, art.  168-A),  praticado por empresa. 2.  A
Receita Federal do Brasil informou que existem 8 procedimentos fiscais em desfavor da referida
empresa,  mas que  nenhum destes  se  referem aos fatos  objeto  da  presente  investigação.  3.
Promoção de arquivamento, ao argumento de que inexistente a ação fiscal ou a constituição de
crédito tributário em desfavor da pessoa jurídica mencionada. 4. No caso do crime de apropriação
indébita previdenciária (168-A) não há necessidade de nenhum procedimento prévio para apurar o
montante ou o  valor  da contribuição previdenciária  devida.  O desconto ou retenção de certa
quantia ao salário é ato que concerne exclusivamente ao poder decisório do empregador. Assim,
se  há  valor  retido,  apurado  segundo  o  próprio  juízo  do  empregador,  há  a  obrigação  do
recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,  independente  do  fato  de  o  valor
descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 5. Além disso, o tipo penal aperfeiçoa-se
no momento  em que nasce  ao  empregador  a  obrigação  jurídica  de  transferir  à  autarquia  as
importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso, conjugam-se as duas
condutas previstas no tipo penal -"descontar" e "deixar de recolher". A discussão administrativa
sobre o valor,  portanto, é de todo irrelevante sob tal  aspecto.  [...](HC 93874, Rel.  Min.  Cezar
Peluso, DJ de 11/4/08). 6. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

147. Processo: 1.26.000.001762/2015-56 Voto: 209/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). CRIME CONTRA
A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (LEI  8.137/90,  ART.  2º-II).  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS
CALCULADOS  EM  R$  8.510,04.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  APLICAÇÃO.  1.
Mesmo  que  o  crédito  tributário  constituído  seja  inferior  a  R$  10.000,00,  o  Estado  continua
efetuando a cobrança dos valores,  porém,  na esfera administrativa,  conforme reconhecido há
muito pelos órgãos competentes. Assim, não há como preponderar o entendimento de que valores
abaixo  de  R$  10.000,00  são  insignificantes  penalmente  porque  não  cobrados  judicialmente,
porquanto apenas momentaneamente não são cobrados.  2.  Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de Araújo.
Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

148. Processo: 1.29.007.000169/2015-11 Voto: 540/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART.  168-A).  ARQUIVAMENTO  MPF:  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS  MÍNIMOS  PARA
DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DELITIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART.  62,  INC.  IV).  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  AUSÊNCIA DE  INFORMAÇÕES  DA
RECEITA  FEDERAL  QUANTO  À  OCORRÊNCIA  DO  FATO  NOTICIADO.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Notícia  de Fato  instaurada  a partir  de  expediente  da
Procuradoria  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região,  noticiando  eventual  crime  de  apropriação
indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  por  parte  de  empresa  privada.  2.  A Procuradora  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com base  na  ausência  de  elementos
mínimos capazes de comprovar a materialidade delitiva. 3. Foi expedido ofício à Delegacia da
Receita Federal do Brasil informando os fatos e requerendo a inclusão da empresa em tela em
cronograma de fiscalização, bem como a posterior remessa de eventual Representação Fiscal
para Fins Penais. Não houve resposta até a data da promoção de arquivamento. 4. Verifica-se,
por  outro lado,  que não foi  realizada qualquer diligência para apuração da prática ilícita,  não
havendo demonstração inequívoca,  segura e convincente da ausência  de justa  causa para a
persecução  penal.  5.  Somente  após  o  exaurimento  das  diligências  capazes  de  esclarecer  o
ocorrido,  é que o Ministério Público Federal  poderá concluir,  extreme de dúvidas,  se existem
elementos suficientes para deflagrar  a  ação penal  ou se deve promover o arquivamento das
peças de informação. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

149. Processo: 1.34.009.000332/2015-65 Voto: 215/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ART. 149
DO  CÓDIGO  PENAL.  MPF:  ARQUIVAMENTO.(LC  N.  75/93,  ART.  62-IV).  AUSÊNCIA  DE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS.  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  fato  instaurada  em  virtude  de
representação encaminhada pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis
MNCR, noticiando que a Cooperativa de Reciclagem - COOPRELP, por parte do Município de
Lençóis Paulista, estaria submetendo trabalhadoras cooperadas à atividade análoga a de escravo,
pois elas estariam trabalhando sem serem pagas pelos serviços e em condições precárias, sem
observância das normas de segurança e saúde do trabalhador. 2. O Procurador da República
promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  MPT,  dado  o  caráter  eminentemente  trabalhista  das
irregularidades apontadas, afastando, por ora, a atuação do órgão do MPF. 3. Não há qualquer
registro da colheita de depoimentos das vítimas ou outras diligências capazes de demonstrar a
veracidade e o verdadeiro alcance das alegações sobre as condições degradantes a que estão
expostas  as  cooperadas.  4.  Tendo  em  vista  a  gravidade  dos  fatos  narrados,  impõe-se  o
prosseguimento  das  investigações,  com  a  realização  de  diligências  capazes  de  formar  o
convencimento quanto a real situação em que essas cooperadas se encontram. 5. Somente após
o  exaurimento  das  diligências  capazes  de  apurar  os  fatos  em  tese  delituosos,  é  que  o
Representante do Ministério  Público Federal  poderá concluir  se há ou não fato que enseje a
atuação ministerial. 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

PADRÃO 
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Homologação do Declínio de atribuição

150. Processo: 1.11.000.001136/2015-92 Voto: 1822/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de apropriação indébita  (CP,  art.  168,  §1º,  II)  praticado entre
particulares.  Curadora  apropriou-se  indevidamente  dos  valores  referentes  ao  benefício
previdenciário recebido pela curatelada durante os meses de abril a outubro de 2015. Revisão de
declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

151. Processo: 1.18.000.000546/2016-46 Voto: 1661/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Apuração do crime de estelionato (art.  171,  CP) cometido entre particulares.
Suposta utilização de uma conta mantida junto à Caixa Econômica Federal que estaria sendo
usada  para  pagamento  espúrio  de  boletos  bancários.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Não houve prejuízo configurado em desfavor da empresa pública
federal.  Eventual  crime de estelionato a ser  apurado não evidencia  qualquer prejuízo a bem,
serviço  ou interesse da União.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

152. Processo: 1.21.003.000178/2015-30 Voto: 1873/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NAVIRAÍ-MS

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental. Art. 56 da Lei nº 9.605/98. Transporte Interestadual de
produto  perigoso  (baterias),  sem  autorização  do  órgão  competente.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Ausência de transnacionalidade. Infração punida com multa de
R$ 500,00.  Inexistência  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
Osterno Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

153. Processo: 1.22.001.000016/2016-65 Voto: 1676/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do crime de estelionato (art. 171, CP). Propaganda veiculada em canal
de televisão aberta,  noticiando a concessão de empréstimo mediante a exigência de depósito
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prévio  de  certa  quantia  para  liberação  ou  desistência  do  contrato.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual crime de estelionato a ser apurado não evidencia
qualquer prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

154. Processo: 1.29.000.003431/2015-49 Voto: 1789/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração de possível crime de estelionato, na modalidade tentada (CP, art. 171,
§3º,  c/c art.  14,  II),  em prejuízo à empresa privada administradora de cartões de crédito  e a
particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). A referida administradora
de cartão de crédito é empresa diversa e independente da Caixa Econômica Federal, constituindo
uma sociedade de natureza jurídica privada. Eventual crime de estelionato a ser apurado não
evidencia qualquer prejuízo a bem, serviço ou interesse da União.  Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

155. Processo: 1.30.001.000148/2016-15 Voto: 1862/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) cometido entre particulares mediante
a  cobrança  indevida  de  valores  a  idosos,  com a  falsa  promessa  de  conseguir  reajustes  de
aposentadoria junto ao INSS. 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
Osterno Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

156. Processo: 1.31.000.001227/2015-35 Voto: 1698/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de crime de grilagem de terras públicas (Lei nº 4.947/66, art.
20). Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Não há nenhum elemento concreto de
comprovação da prática de grilagem. Possível ocorrência de esbulho possessório ou venda de
posse, que caracteriza conflito por disputa de terras pertencentes a particulares. Existência de
ação possessória em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Ariquemes/RO. Competência da
Justiça Estadual. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da
União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal. 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
Osterno Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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157. Processo: 1.34.017.000239/2015-51 Voto: 1686/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARARAQUARA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do crime de estelionato (art. 171, CP) ou de apropriação indébita (CP,
168). Repasse de R$ 31.000,00, a título de honorários advocatícios, a causídico que ingressou
com ação judicial julgada procedente, sem conhecimento do representante. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de Matão/SP
teria ingressado com ação contra o INSS em favor do representante, tendo insinuado à época
que, em caso de procedência, o mesmo teria que lhe pagar uma cervejinha. Montante pago ao
advogado por meio de cheque, cuja cópia está acostada aos autos, informando o representante
que teria sido ameaçado pelo advogado caso não pagasse. Eventual crime a ser apurado não
evidencia qualquer prejuízo a bem, serviço ou interesse da União.  Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

158. Processo: 1.34.030.000142/2015-71 Voto: 1866/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crimes contra a ordem econômica (Lei
nº 8.137/90) e contra a economia popular (Lei nº 1.521/51) por parte de empresas privadas que
faziam promessas de lucros pelo simples fato do usuário assistir a vídeos publicitários de grandes
empresas, bem como por meio de indicação de novos usuários, o que caracterizaria o método de
fraude conhecido como pirâmide financeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -
2a CCR). A prática, em tese, de crime contra a ordem econômica somente atrai a competência da
Justiça  Federal  quando  ocorre  em  localidades  diversas  e  em  territórios  distintos  (interesse
suprarregional). Ainda conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os crimes contra
a ordem econômica são, em regra, de competência da Justiça Estadual, salvo se comprovada a
efetiva lesão a bens, interesses ou serviços da União. Precedentes: HC nº 117.169/SP, Quinta
Turma, DJe 16/03/2009; AgRg no HC nº 269029/DF, Quinta Turma, DJe 04/12/2013. Fraude que
envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que
qualquer produto ou serviço seja entregue. Enunciado n. 498 da Súmula do STF: Compete a
justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a
economia popular. Ausência de atividade bancária a configurar crime contra o Sistema Financeiro
Nacional (Lei 7.492/86, art. 1º). Precedente do STJ (CC 121146/MA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
25/06/2012). Situação que não se assemelha aos precedentes da 2ª CCR, nos quais se entendeu
pela atribuição do MPF (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Raquel Elias
Ferreira  Dodge,  Sessão  594,  20/03/2014;  Processo  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº
8032/2014, José Osterno Campos de Araújo, Sessão 611, 10/11/2014). Inexistência de risco à
higidez da ordem econômica nacional e suas consequentes relações de consumo. 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
Osterno Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

Homologação de Arquivamento

159. Processo: 1.00.000.018637/2015-91 Voto: 2634/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  TERMO  CIRCUNSTANCIADO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESACATO  EM
FACE  DE  FUNCIONÁRIOS  PÚBLICOS  FEDERAIS  (CP,  ART.  331).  MPF:  ARQUIVAMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28,  C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  INSITÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Termo
Circunstanciado instaurado para apurar possível crime de desacato, previsto no art. 331 do CP,
cometido  em face dos  agentes  da Polícia  Rodoviária  Federal.  2.  Promoção de  arquivamento
fundada na ausência de tipicidade subjetiva da conduta, pois não haveria o dolo do investigado de
desprestigiar  a  função  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. No caso concreto é
possível denotar que a atitude do investigado não teve o condão de menosprezar a atuação do
funcionário  público,  sendo  resultado  de  um descontrole  emocional  motivado  pela  abordagem
realizada  pela  Polícia  Rodoviária  Federal  logo  após  sua  saída  do  presídio,  razão  pela  qual
reconheço a ausência de dolo na conduta. 5. Insistência no arquivamento.

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

160. Processo: 1.14.000.002482/2015-86 Voto: 1682/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar possível prática de crime de assédio sexual (CP, art. 216-A)
cometido por professor da Universidade Federal da Bahia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62  IV). Não há indícios de que o constrangimento a que o docente teria submetido seus
alunos  teve  intuito  de  obter  vantagem  sexual.  Crime  de  ação  penal  pública  condicionada  à
representação. Transcurso de mais de 6 (seis) meses dos últimos relatos,  que ocorreram em
13/03/2015.  Ausência  de  condição  de  procedibilidade  da  persecução  penal  (CP,  art.  103).
Homologação do arquivamento.

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

161. Processo: 1.14.008.000134/2015-02 Voto: 1807/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JEQUIE

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

Ementa: Notícia de Fato.  Estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Ofício encaminhando 7 (sete)
processos administrativos referentes a recebimento de benefício previdenciário após o óbito dos
segurados. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Autarquia federal que não obteve
sucesso em descobrir o autor dos saques. Ausência de renovação da senha. Saques efetuados
por  cartão  magnético.  Inexistência  de elementos  mínimos que  possibilitem a identificação  do
verdadeiro autor dos saques e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

162. Processo: 1.15.000.002693/2015-81 Voto: 1663/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Crime de Ameaça (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Suposto crime de ameaça sofrido por Perito Médico Previdenciário,  no exercício de suas
funções, mediante o recebimento de ligação telefônica a cobrar de número privado. Inexistência
de elementos mínimos que possibilitem a identificação do verdadeiro autor da ligação e de linha
plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento.

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

163. Processo: 1.19.000.001603/2015-96 Voto: 1829/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada por Deputado Federal que supostamente estaria sendo
vítima de difamação e injúria por meio de publicação de texto em blog na internet. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Os textos, em tese ofensivos, foram: um moleque sem
palavra chamado Waldir Maranhão; uma afirmação sua no café não sustentada até o almoço;
Waldir Enganação; trapaças políticas protagonizadas em diversos municípios maranhenses. Não
se  vislumbra  a  prática  de  delito  de  difamação,  visto  que  não  houve  menção  a  fato  certo  e
determinado  ofensivo  à  reputação  do  representante.  No  tocante  à  injúria,  críticas  à  atuação
profissional, mormente agentes políticos, não necessariamente configuram ofensa à honra, sob
pena de impedir o livre exercício da liberdade de manifestação do pensamento. Condutas não
tipificam crimes contra honra. Homologação do arquivamento.

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

164. Processo: 1.19.005.000100/2015-53 Voto: 1664/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Relatório de Fiscalização do Grupo Especial  de Fiscalização Móvel.  Possível
crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 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. José Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

165. Processo: 1.20.000.000134/2016-58 Voto: 1879/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Processo Administrativo encaminhado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural  e Biocombustíveis (ANP) informando a possível  prática de crime, consistente em não
enviar mensalmente informações sobre processamento,  movimentação, estoque, discriminação
de recebimento e entrega de matéria-prima sobre a produção de produtos referentes à atividade
de empresa  produtora  de  Etanol.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Conduta
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prevista no art. 16 da Resolução ANP nº 28/2012. Configuração de mero ilícito administrativo, que
ensejou a aplicação de multa pela ANP no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ausência de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: 1.22.003.000736/2015-20 Voto: 1825/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de falsificação de selo ou sinal
público (CP, art. 296, §1º, III) mediante o uso indevido de logotipo do Ministério da Educação em
propaganda  de  curso  profissionalizante.  Divulgação  em  site  da  empresa  da  logomarca  do
Ministério da Educação, fazendo presumir a existência de parceria com o governo federal.  As
declarações dos representantes legais da empresa demonstram ausência de dolo em utilizar a
logomarca  do  MEC,  sendo  o  intuito  apenas  de  demonstrar  tratar-se  de  curso  educacional.
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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

167. Processo: 1.22.021.000027/2015-26 Voto: 1893/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Cópia  de  notícia  de  fato  oriunda  do  Ministério  Público  do  Trabalho.  O
procedimento trabalhista investigou denúncia de trabalhadores contratados por pessoa jurídica
que  prestou  serviços  à  Prefeitura  de  Paracatu/MG.  Possível  simulação  na  demissão  dos
trabalhadores e de trabalho escravo (CP,  art.  149).  Consta dos autos cópia  da promoção de
arquivamento, no MPT, em que o órgão ressaltou que a atuação extrajudicial do MPT foi imediata
e suficientemente eficaz para evitar  a  intenção  fraudulenta  dos  administradores públicos.  Em
relação ao  trabalho escravo,  a  promoção de arquivamento informou que,  após realização de
diligência, não foi possível concluir pela ocorrência do fato. Cópias ao MPF e MPE. Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não houve  execução de  recursos  federais  pela
Prefeitura.  As  lides  simuladas  não  alcançaram sequer  o  início  da  execução  delituosa  (teoria
objetiva do art. 14 do Código Penal), pois se realizaram apenas atos preparatórios já reprimidos
pelo MPT. O crime do art. 149 do Código Penal não foi verificado, conforme diligência in loco do
MPT. Ausência de providências a serem tomadas, além das já adotadas em relação aos fatos
trazidos a conhecimento do 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 Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

168. Processo: 1.23.000.000301/2016-59 Voto: 1867/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime ambiental  praticado por empresa que deixou de apresentar  o
relatório  anual  de  atividades  no  Cadastro  Técnico  Federal  -  CTF  referente  ao  interstício
2011/2010.  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 6.514/08, art. 81). Cominação de multa no valor de
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R$ 4.000,00. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

169. Processo: 1.23.000.000324/2016-63 Voto: 1868/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime ambiental  (Lei 9.605/98). Pessoa jurídica deixou de efetivar o
recadastramento junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Ambientais  CTF, apesar de devidamente notificada (art. 17-II, Lei nº
6.938/81).  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 6.514/08, art. 80). Cominação de multa no valor de
R$ 21.000,00. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

170. Processo: 1.23.000.000485/2016-57 Voto: 1869/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime ambiental (Art. 46, da Lei 9.605/98 Receber ou adquirir,
para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem exigir  a  exibição de licença do vendedor,  outorgada pela  autoridade competente,  e  sem
munir-se  da  via  que  deverá  acompanhar  o  produto  até  final  beneficiamento:).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Auto de infração lavrado em 17/03/1998. A pena cominada
no art. 46, da Lei 9.605/98, é detenção, de 6 meses a 1 ano, com prazo prescricional de 4 anos
(art. 109. V, CP). Lapso temporal atingido. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Homologação do arquivamento.

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

171. Processo: 1.23.000.000598/2015-71 Voto: 1678/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima. Possível fraude no recebimento do seguro defeso (CP,
art.  171,  §3º).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Denúncia  que  não  trouxe
elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável
e útil. Notícia vaga sem demonstração dos dados concretos sobre o fato, tais como a indicação
precisa das pessoas que estariam se passando por pescadores para a percepção do benefício do
seguro  defeso  indevidamente.  Carência  de  dados  mínimos  acerca  de  eventual  ilícito  penal.
Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

172. Processo: 1.23.000.002831/2015-51 Voto: 1770/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime de falso testemunho em ação previdenciária (CP, art.
342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,IV). A testemunha, embora inicialmente tenha
prestado  informação  falsa  em  seu  depoimento,  retratou-se  em  face  da  contradição  de  seu
testemunho  com  o  depoimento  da  parte  autora,  conforme  se  verifica  na  cópia  da  sentença
acostada aos autos. A demanda previdenciária teve seu pedido julgado improcedente. Ausência
de potencialidade lesiva. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

173. Processo: 1.23.007.000286/2015-06 Voto: 1836/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de trabalho escravo (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62-IV). O Grupo Especial de Fiscalização Móvel concluiu, em seu relatório, que,
não havia elementos para caracterização de trabalho análogo ao de escravo. 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. José Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

174. Processo: 1.25.000.003460/2015-50 Voto: 1778/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (art. 55, Lei 9.605/98) consistente na extração irregular
de argila vermelha no município de Porto Amazonas/PR. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC
n° 75/93). O Departamento Nacional de Produção Mineral  DNPM realizou vistoria na área de
mineração, em 12/12/2007, oportunidade em que flagrou a lavra ilegal de argila. Contudo, não há
nos presentes autos maiores informações acerca de outras medidas eventualmente tomadas à
época para responsabilizar os autores da irregularidade e apurar a quantidade extraída. Somente
transcorridos mais de 8 (oito) anos desde a ocorrência dos fatos a notitia criminis foi enviada ao
Ministério  Público  Federal.  O  próprio  DNPM  ressaltou  que  a  investigação  dos  fatos  resta
prejudicada  em razão  do  tempo  decorrido.  A pena  cominada  no  art.  55,  da  Lei  9.605/98,  é
detenção,  de 6  meses a 1 ano,  com prazo prescricional  de 4  anos (art.  109.  V,  CP).  Lapso
temporal atingido. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (CP, art. 109, IV). Ausência de elementos justificadores do prosseguimento da persecução
criminal. Homologação do arquivamento.

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

175. Processo: 1.28.000.000218/2016-01 Voto: 1794/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98). Pessoa jurídica deixou de comparecer
ao IBAMA, com a finalidade de legalizar o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
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Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais  CTF, apesar de devidamente notificada (art.
17-II, Lei nº 6.938/81). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). A ausência de registro
no  CTF,  ainda  que  autuada  pelo  IBAMA,  não  configura  conduta  penalmente  típica.  Infração
meramente administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de providências a serem tomadas no
âmbito do MPF sob a ótica criminal. Homologação do arquivamento.

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

176. Processo: 1.29.014.000162/2015-18 Voto: 1693/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-
A, III, CP). Procedimento instaurado a partir de documentação oriunda da Vara do Trabalho de
Encantado/RS, extraída de reclamatória trabalhista. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, IV). A autoridade fazendária noticiou que não foram identificados indícios que justifiquem a
instauração de procedimento fiscal contra a pessoa jurídica. Natureza material do delito. Inexistem
nos autos elementos aptos a indicar  a materialidade delitiva,  uma vez que não houve formal
constituição  de  crédito  e,  por  conseguinte,  nem  consumação  do  crime  de  sonegação  de
contribuição  previdenciária.  Súmula  Vinculante  nº  241  do  STF.  Ausência  de  justa  causa  no
momento para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

177. Processo: 1.30.001.000203/2016-77 Voto: 1768/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NNotícia de Fato. Possível crime contra ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Relato da existência de
uma  associação  que  estaria  ofertando  serviço  de  emissão  de  nota  fiscal  para  sociedades
irregulares. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Órgão ministerial expediu
ofício  à  Superintendência  da  Receita  Federal  a  fim  de  realizar  fiscalização  para  necessária
apuração dos fatos e lançamento do respectivo crédito tributário. Até o presente momento não se
vislumbra uma linha investigativa a ser adotada, sendo certo que, após a futura fiscalização por
parte da Receita, será possível aferir a existência de indícios de autoria e materialidade. Ausência
de  elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

178. Processo: 1.34.010.000832/2014-87 Voto: 1719/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de extração irregular em porto de areia do
Rio  Pardo  (Lei  nº  9.605/98,  art.  55).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Fiscalização realizada em 27/05/2014 por meio da qual foram identificadas irregularidades nas
atividades de extração de areia, visto que a empresa denunciada estaria fabricando argamassa
sem o devido licenciamento ambiental. Foram solicitadas informações à Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo  CETESB a fim de apurar possível toxidade decorrente da produção de
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argamassa e seus eventuais potenciais lesivos à saúde humana e ao meio ambiente. Informação
técnica noticiando que foram obtidas as respectivas licenças ambientais pela empresa, bem como
não foi constatada a existência de produtos com significativo potencial tóxico à saúde humana e
ao meio ambiente no processo produtivo de argamassa. Ausência de materialidade. Homologação
do arquivamento.

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

Homologação parcial de Arquivamento

179. Processo: 1.23.000.001436/2015-51 Voto: 646/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOITÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ATR. 171, § 3°,
CP). PRATICADO EM DESFAVOR DO INSS. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO APÓS
O  ÓBITO  DA  TITULAR.  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA  AUSÊNCIA  DE  AUTORIA,
PRESCRIÇÃO E JUSTA CAUSA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, INCISO IV, DA LC Nº
75/93).  PRESCRIÇÃO  E  AUSÊNCIA DE  AUTORIA.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL  EM  RELAÇÃO  A  4  BENEFÍCIOS.
MATERIALIDADE DELITIVA DELINEADA E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar eventual crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), em razão
de  possível  recebimento  pós-óbito,  por  pessoas  ainda  não  identificadas,  dos  benefícios
previdenciários de titularidade de vários beneficiários.  2.  O Procurador da República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito, considerando que: 1) Em relação a 2 casos, desde a data do
último saque indevido, já transcorreram mais de 12 (doze) anos; 2) Em relação a 14 benefícios, o
INSS verificou a ausência de representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do
benefício, não identificando o autor dos saques; 3) No que tange 4 beneficiários, em que pese não
terem  ainda  sido  alcançados  pela  prescrição,  e  possuírem  procuradores  constituídos  outros
elementos  indicam a  ausência  de  justa  causa  para  possível  manipulação  da  ação  penal.  3.
Homologação do arquivamento quanto aos casos em que não foi possível a descoberta da autoria
e aos prescritos. 4. Quanto aos 4 casos restantes, verifica-se uma grande quantidade de parcelas
sacadas, além de procuradores legais cadastrados, o que facilita o esclarecimento dos fatos. 5.
Embora não seja possível atribuir, ipso facto, a autoria dos saques indevidos aos procuradores
legais cadastrados no INSS, tal fato não deve ser desconsiderado de imediato, sem que sejam
realizadas diligências mínimas para a elucidação do caso. 6. A oitiva dos investigados é essencial
para o esclarecimento da questão, tendo em vista que o procurador legal é o responsável pela
prática dos atos necessários junto à Administração Federal para que seja mantido o pagamento
do benefício previdenciário. 7. Designação de outro membro do Ministério Publico Federal para
prosseguir na persecução penal.

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. José Osterno
Campos de Araújo e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

Outras deliberações(Arquivamento)

180. Processo: 1.36.000.001025/2015-15 Voto: 1783/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 149 E 297, § 4°, DO CP.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62-IV). NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME
DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. INDÍCIOS, PORÉM, DA PRÁTICA DO
CRIME DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS (ART. 297, § 4º, DO CP). ENUNCIADOS N° 26 E
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27  DA  2ª  CCR/MPF.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  QUANTO  AO  CRIME  DE
REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (CP, ART. 149). NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART 297, § 4º, DO CP. 1. Trata-se de
notícia  de fato instaurada para apurar  possíveis  crimes de redução a condição análoga à de
escravo (CP, art. 149) e omissão de registro em CTPS (CP, art. 297, § 4°). 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento  em razão  da  inexistência  de
trabalho  em  condições  análogas  à  de  escravo  na  propriedade  e  atipicidade  da  conduta  do
empregador no tocante à ausência de anotação de vínculo empregatício na CTPS, por não haver
dolo específico de fraudar a previdência. 3. Em relação ao crime previsto no art. 149 do CP, de
fato, não restou caracterizado o trabalho escravo, conforme relatório de fiscalização acostado aos
autos.  4.  No entanto,  quanto à notícia de omissão de registro de vínculo empregatício de 17
(dezessete)  trabalhadores,  tal  fato  se  amolda  ao  tipo  do  art.  297,  §  4º,  do  CP,  sendo  de
competência da Justiça Federal (Enunciados n° 26 e 27 da 2ª CCR/MPF) e que se consuma no
momento em que o agente não realiza a inserção das informações nos documentos mencionados
no parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal. 5. Homologação do arquivamento quanto ao crime de
redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149) e não homologação do arquivamento e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
em relação ao crime previsto no art. 297, § 4º, do CP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, art. 149) e não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal em relação ao crime previsto no art. 297, § 4º, do CP., nos termos
do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno Campos de Araújo e  o Dr.
José Adonis Callou de Araujó Sá.

Não homologação da Transação Penal

181. Processo: JF-CTV-INQ-0000216-
36.2015.4.03.6136

Voto: 213/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DO ART. 29, § 1°, INC. III, DA LEI Nº 9.605/98 E
DO ART. 296, § 1º, INC. III,  DO CP. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO
COM  ANILHAS  FALSIFICADAS.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  EM
RELAÇÃO AO ART. 296, §1º, III, DO CP. PROPOSTA DA TRANSAÇÃO PENAL EM RELAÇÃO
AO  CRIME  AMBIENTAL.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  (CPP,  ART.  28).  REVISÃO.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar possíveis
crimes tipificados no art. 29, § 1°, inc. III, da Lei nº 9.605/98 e no art. 296, § 1°, inc. III, do Código
Penal atribuídos a particular que mantinha em cativeiro, sem permissão dos órgãos competentes,
aves da fauna silvestre com anilhas adulteradas.. 2. O Procurador da República oficiante requereu
o arquivamento do apuratório quanto ao uso de selo público (art. 296, §1º, III do CP), por entender
que  as  anilhas  não  se  enquadram no  conceito  de  selos  previsto  no  tipo  penal,  e  propôs  a
transação penal em relação à infração do art. 29, § 1°, inc. III, da Lei nº 9.605/98, com amparo na
pena máxima abstratamente cominada a este delito. 3. Discordância do Magistrado, que reputou
ser incabível  a proposta da benesse, assinalando a ausência do requisito objetivo, vez que a
soma das penas máximas dos dois delitos extrapola 02 (dois) anos. 4. As anilhas são anéis de
metal, codificados sequencialmente, e só podem ser fornecidas pelo órgão ambiental (IBAMA),
sendo consideradas selo público, uma vez que constituem propriedades do governo brasileiro. A
esse respeito, a decisão prolatada pelo STJ no AREsp 557088 considerou que: incorre no crime
de falsificação de sinal público quem faz uso indevido das anilhas de controle e fiscalização do
IBAMA,  para  colocá-las  em pássaros  silvestres  adquiridos  ilegalmente.  5.  Prática  dos  delitos
previstos no art. 29, § 1°, inc. III, da Lei nº 9.605/98 e no 296, § 1°, inc. III, do CP. Soma das penas
máximas que chega a 07 (sete) anos. Inviabilidade do oferecimento do da transação penal. 6. Não
cabimento da transação penal. Designação de outro Membro do MPF para prosseguimento na

79



Ata 638 Sessão de Revisão PGR-00135755/2016 

persecução penal.

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

182. Processo: JF-CTV-INQ-0000316-
88.2015.4.03.6136

Voto: 214/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DO ART. 29, § 1°, INC. III, DA LEI Nº 9.605/98 E
DO ART. 296, § 1º, INC. III, DO CP. MANUTENÇÃO DE AVES SIVESTRES EM CATIVEIRO COM
ANILHAS FALSIFICADAS. MPF: ARQUIVAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO
AO ART. 296, §1º, III, DO CP. PROPOSTA DA TRANSAÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME
AMBIENTAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (CPP, ART. 28). REVISÃO. INVIABILIDADE
DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes
tipificados no art. 29, § 1°, inc. III, da Lei nº 9.605/98 e no art. 296, § 1°, inc. III, do Código Penal
atribuídos a particular que mantinha em cativeiro, sem permissão dos órgãos competentes, aves
da fauna silvestre com anilhas adulteradas.. 2. O Procurador da República oficiante requereu o
arquivamento do apuratório quanto ao uso de selo público (art. 296, §1º, III do CP), por entender
que  as  anilhas  não  se  enquadram no  conceito  de  selos  previsto  no  tipo  penal,  e  propôs  a
transação penal em relação à infração do art. 29, § 1°, inc. III, da Lei nº 9.605/98, com amparo na
pena máxima abstratamente cominada a este delito. 3. Discordância do Magistrado, que reputou
ser incabível  a proposta da benesse, assinalando a ausência do requisito objetivo, vez que a
soma das penas máximas dos dois delitos extrapola 02 (dois) anos. 4. As anilhas são anéis de
metal, codificados sequencialmente, e só podem ser fornecidas pelo órgão ambiental (IBAMA),
sendo consideradas selo público, uma vez que constituem propriedades do governo brasileiro. A
esse respeito, a decisão prolatada pelo STJ no AREsp 557088 considerou que: incorre no crime
de falsificação de sinal público quem faz uso indevido das anilhas de controle e fiscalização do
IBAMA,  para  colocá-las  em pássaros  silvestres  adquiridos  ilegalmente.  5.  Prática  dos  delitos
previstos no art. 29, § 1°, inc. III, da Lei nº 9.605/98 e no 296, § 1°, inc. III, do CP. Soma das penas
máximas que chega a 07 (sete) anos. Inviabilidade do oferecimento do da transação penal. 6. Não
cabimento da transação penal. Designação de outro Membro do MPF para prosseguimento na
persecução penal.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

183. Processo: DPF/AM-00327/2008-INQ Voto: 2027/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI
Nº 9.605/98, ART. 69-A; CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO
Nº 32 DA 2ª CCR). INFORMAÇÕES QUE VIABILIZAM A MOVIMENTAÇÃO INTERESTADUAL OU
INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.  RESPONSABILIDADE  DO  IBAMA  PELO
CONTROLE  E  GERÊNCIA  DO  SISTEMA.  INTERESSE  FEDERAL  EVIDENCIADO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1.
Inquérito Policial instaurado a partir de relatório produzido pelo IBAMA para apurar a ocorrência
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dos delitos descritos nos arts.  297 a 304 do CP e crimes ambientais  diversos,  em razão de
supostas fraudes cometidas no Sistema DOF por parte de empresas madeireiras localizadas no
Estado  do  Amazonas.  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,
conforme recentes decisões do STJ. 3. No caso ora analisado, as empresas investigadas teriam
inserido,  em  sistema  oficial  de  controle  de  produtos  e  subprodutos  florestais  (SISDOF),
declarações  falsas,  com  o  fim  de  alterar  a  verdade  sobre  fatos  juridicamente  relevantes,
incorrendo no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) ou no crime previsto no art. 69-A da Lei
nº  9.605/98.  4.  Conforme  estabelece  o  art.  1º  da  Instrução  Normativa  IBAMA nº  112/06,  o
Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de
2006,  é  documento  público  federal  que  consiste  em  licença  obrigatória  para  o  controle  do
transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as
informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico
denominado  Sistema  DOF.  5.  As  informações  constantes  no  sistema  DOF  viabilizam  a
movimentação interestadual ou internacional de produto florestal, por essa razão é o IBAMA o
responsável  pelo  controle  e  gerência  do  sistema  DOF,  o  que  justifica  o  interesse  da  União.
Precedentes da 2ª CCR (NF nº 1.31.000.001766/2015-74 e NF nº1.31.000.001329/2015-51). 6.
Não homologação do declínio de atribuições. Designação de outro membro do ministério Público
Federal para prosseguir na persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação a Dr. Raquel Elias Ferreira Dodge.

184. Processo: JF/PR/CUR-5014709-
30.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 1926/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

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

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

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

Voto: 1930/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
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SEM  REGISTRO  NA ANVISA (CP,  ART.  273,  §  1º-B,  I).  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  RECORRIDA.  REMESSA  DOS  AUTOS  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar o crime tipificado
no artigo 273, §1º-B, I, do Código Penal, tendo em vista a apreensão de anabolizantes remetidos
pelos Correios via encomenda nacional.  2. Manifestação do membro do MPF pelo declínio de
competência,  considerando  não  demonstrado  indícios  da  internacionalidade  da  conduta
investigada. Discordância do Juiz Federal. Remessa à 2ª Câmara, com base no art. 28 do CPP
c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Na 631ª Sessão Ordinária, realizada em 26/10/2015, esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão deliberou, à unanimidade, pela não homologação do declínio
de atribuição, considerando a possível origem estrangeira do material apreendido, tendo em vista
a existência de inscrições em idioma estrangeiro na embalagem do produto.  4. Irresignado, o
Procurador da República oficiante apresentou recurso ao Conselho Institucional  do MPF, com
pedido de reconsideração. 5. Manutenção da decisão recorrida e remessa dos autos ao Conselho
Institucional do Ministério Público Federal para análise do recurso interposto.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  por maioria,  deliberou pelo  não provimento do
recurso,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Vencido o Dr.  José Osterno Campos de Araújo.
Participou da votação a Dr. Raquel Elias Ferreira Dodge.

186. Processo: JFCE/MRCNU-0000764-
66.2014.4.05.8100-INQ

Voto: 1856/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
MARACANAÚ

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 da titular, no período
de 03/2006 a 07/2008. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Informação do INSS de que não há cadastro de representante legal nem procurador ativo para o
benefício,  bem como não houve renovação da senha do cartão magnético junto  à instituição
bancária.  Diligências  realizadas pela  autoridade policial.  Oitiva  das  irmãs e dos sobrinhos  da
segurada. Negativa de autoria dos inquiridos. Ausência de elementos de prova que possibilitem a
identificação do responsável pelo ilícito 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. Homologação do arquivamento.

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

187. Processo: JF/MOC-0007069-
21.2015.4.01.3807-INQ

Voto: 2026/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CP,  ART.  171,  §  3º.  SUPOSTO  RECEBIMENTO  INDEVIDO  DE
BENEFÍCIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar o crime tipificado no art. 171, § 3º, do CP, tendo em vista o suposto
recebimento indevido de verbas federais, pertencentes ao Programa Bolsa Família, por unidades
familiares  de  servidores  da  Prefeitura  de  Montes  Claros/MG.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no relatório da autoridade policial, ante a
grande  possibilidade  de  o  resultado  da  investigação  não  se  revelar  útil.  3.  O  Juiz  Federal
discordou do arquivamento,  considerando necessário  o  aprofundamento das investigações.  4.
Existência de diligências tendentes à elucidação dos fatos, haja vista a identificação de alguns
funcionários  públicos  que  estariam  recebendo  o  referido  benefício  de  forma  indevida.  5.
Prosseguimento da persecução penal, mostrando-se prematuro o arquivamento deste inquérito
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policial.  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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

188. Processo: JF/PR/APU-IP-5012346-
04.2014.4.04.7001 - Eletrônico 

Voto: 1995/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
APUCARANA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CP,  ART.  334,  §  1º,  C.  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INAPLICABILIDADE  DO
POSTULADO  AOS  CASOS  DE  IMPORTAÇÕES  SUPERIORES  A 40  (QUARENTA)  MAÇOS.
EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de previsto no art.  334,
caput, do CP, em decorrência da apreensão de 1990 (um mil novecentos e noventa) pacotes de
cigarro  de  origem  estrangeira,  que  estariam  na  posse  do  ora  investigado,  sem  qualquer
documentação de sua introdução regular.  2.  O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, ressaltando que a importação,
posse e transporte de cigarros de origem estrangeira caracteriza crime de descaminho e não de
contrabando descrito no art. 334-A do CP. 3. Ao apreciar os autos, o Juízo da 1ª Vara Federal de
Apucarana/PR discordou da manifestação de arquivamento, tendo como inaplicável o princípio da
insignificância nos casos de internalização clandestina de cigarros no país. 4. A 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão consolidou orientação no sentido de que a incidência do princípio da
insignificância deve restringir-se a casos excepcionais, em que os bens sejam de pequeno valor
econômico e o delito cause danos de baixa lesividade ao bem jurídico tutelado pelo Direito Penal.
5. A respeito do tema, considera que a introdução clandestina de cigarro caracteriza crime de
contrabando, possibilitando a aplicação do princípio da insignificância apenas nas importações de
até 40 maços de cigarro. Já nos casos de internalizações superiores a referido patamar, não há
que se falar em conduta insignificante.  6.  Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

189. Processo: JF/PR/CUR-5020335-
64.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 1927/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática do crime de descaminho. Tributos não recolhidos estimados em R$ 280,21. 2. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no princípio da
insignificância.  Discordância  da  Magistrada.  3.  Notícia  da  reiteração  na  prática  do  crime  de
descaminho. Fato que não se revela penalmente irrelevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da
2ª  CCR/MPF.  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 Osterno
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Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

190. Processo: JF-RIB-0003727-47.2015.4.03.6102-
INQ

Voto: 1925/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS. CP,  ART.  334-A.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de contrabando, tipificado no art. 334-A do Código Penal. 2. A Procuradora da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da insignificância. 3. Discordância do
Magistrado. 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 vem decidindo que as importações de até 40 maços de cigarro possibilitam a aplicação
do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar não há que se falar
em conduta  insignificante.  6.  No  presente  caso,  foram apreendidos  apenas 37 (trinta  e  sete)
maços  de  cigarro  de  origem  estrangeira,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como
insignificante a conduta investigada. Precedentes da 2ª CCR (IPL nº 0005230-94.2014.4.03.6181
e IPL nº 0000149-31.2015.4.03.6117). 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

191. Processo: JF/SC-5003830-43.2015.4.04.7200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 1920/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. CP, ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO,
INC.  III.  SUPOSTO  ARROMBAMENTO  DE  TERMINAL DE  AUTOATENDIMENTO  DA CAIXA
ECONÔMICA  FEDERAL.  MPF:  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO REVELAM A INTENÇÃO DO AGENTE EM DANIFICAR
O PATRIMÔNIO PÚBLICO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de Inquérito Policial
instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do
Código Penal, em virtude de dano ao patrimônio público consistente no arrombamento de terminal
eletrônico  da  agência  da  Caixa  Econômica  Federal  situada  no  município  de  Palhoça/SC,
especificamente do orifício destinado ao depósito de envelopes. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  aduzindo  que  não  restou  caracterizado  o  dolo,
caracterizado pela intenção do agente em danificar o patrimônio público. 3. O Juízo da 7ª Vara
Federal de Florianópolis/SC discordou da promoção de arquivamento, levando em conta que a
reparação do dano é tratada pela legislação penal como causa de diminuição de pena (CP, art.
16), mas não como excludente de tipicidade, sendo prematuro concluir pela ausência de dolo com
base nos elementos constantes do presente apuratório.  4.  Segundo consta dos autos,  o fato
ocorreu devido ao travamento do envelope para depósito do valor de R$ 2.000,00 no terminal de
autoatendimento, verificando-se, por meio de laudo pericial, o dano ocasionado ao revestimento
do orifício destinado ao depósito de envelopes. 5. Realizada a oitiva do autor do suposto ilícito,
este declarou que se dirigiu à agência da CEF para efetuar um depósito, em dinheiro, no terminal
de autoatendimento, quando o envelope restou preso sem que houvesse a inserção completa
dentro do orifício, ficando parte dele exposto. Em face disso, o investigado procurou orientação
por meio da Central de Atendimento e por não ter obtido uma resposta, procedeu à tentativa de
retirar à força o envelope, com a preocupação de não perder a quantia destinada ao depósito. 6.
Em seu depoimento, o investigado asseverou ainda que ficou com receio da máquina reiniciar e
expelir  o  envelope,  não  tendo  qualquer  intenção  de  danificá-la,  tanto  que  conversou  com  o
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gerente da agência sobre o incidente e pagou o conserto do terminal de autoatendimento, além de
registrar um boletim de ocorrência. 7. De outra parte, a Caixa Econômica Federal, por meio de
ofício, confirmou que o investigado se apresentou àquela agência a fim de negociar o pagamento
referente ao dano por ele causado. Cumprido o acordo, não houve sequer a comunicação da
ocorrência à autoridade policial por parte da instituição bancária. 8. Desse modo, não há que se
falar em conduta típica, considerando que a intenção do agente em danificar o patrimônio público
da  empresa  pública  federal  não  restou  demonstrada  nos  presentes  autos.  9.  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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

192. Processo: JF/SP-0010842-76.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 1996/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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193. Processo: PRM-JND-3422.2015.000008-2-INQ Voto: 2052/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de moeda falsa. CP, art. 289, § 1º. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Relato de que o investigado realizou uma compra
fazendo uso de uma cédula falsa de R$ 100,00 (cem reais). Afirmação, em depoimento, de que a
referida nota foi por ele retirada de um caixa eletrônico 24 horas, não tendo ciência da suposta
falsidade da cédula que introduziu em circulação. Juntada aos autos de comprovante de saque no
valor de R$ 300,00 poucos dias antes do fato. Espécie contrafeita obtida em caixa eletrônico,
tendo  possivelmente  escapado  ao  controle  do  banco  quanto  à  autenticidade  do  numerário
disponível  na  agência.  Ausência  de  elementos  de  prova  que  possibilitem identificar  a  autoria
delitiva. Falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

194. Processo: DPF/AM-00583/2009-INQ Voto: 2028/2016 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI
Nº 9.605/98, ART. 69-A; CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO
Nº 32 DA 2ª CCR). INFORMAÇÕES QUE VIABILIZAM A MOVIMENTAÇÃO INTERESTADUAL OU
INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.  RESPONSABILIDADE  DO  IBAMA  PELO
CONTROLE  E  GERÊNCIA  DO  SISTEMA.  INTERESSE  FEDERAL  EVIDENCIADO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1.
Inquérito Policial instaurado a partir de relatório produzido pelo IBAMA para apurar a ocorrência
dos crimes descritos no art. 299 do CP e no art. 69-A da Lei nº 9.605/98, em razão de supostas
fraudes cometidas no Sistema DOF por parte de empresa privada. 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,  conforme  recentes  decisões  do  STJ.  3.  Consta  dos  autos
divergência entre o estoque de madeiras existentes no pátio da empresa investigada e o saldo
registrado  no  sistema  DOF,  evidenciando  a  omissão  de  informações  em  sistema  oficial,
consistente na falta de atualização dos registros de saída de volumetria de madeira, incorrendo no
crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) ou no crime previsto no art. 69-A da Lei nº 9.605/98. 4.
Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem
Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento
público  federal  que  consiste  em  licença  obrigatória  para  o  controle  do  transporte  e
armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as informações
sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado
Sistema  DOF.  5.  As  informações  constantes  no  sistema  DOF  viabilizam  a  movimentação
interestadual ou internacional de produto florestal, por essa razão é o IBAMA o responsável pelo
controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse da União. Precedentes da 2ª CCR
(NF  nº  1.31.000.001766/2015-74  e  NF  nº1.31.000.001329/2015-51).  6.  Não  homologação  do
declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  do  ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação a Dr. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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195. Processo: DPF/AM-00959/2013-INQ Voto: 2029/2016 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  APRESENTAÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  FALSAS  AO  SISTEMA DOF.
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.  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de
fiscalização realizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) para apurar a
ocorrência  dos  crimes descritos  nos  arts.  60  e  69-A da  Lei  nº  9.605/98.  Particular  que  teria
inserido dados falsos no Sistema DOF, além de fazer funcionar sua madeireira sem a devida
licença ambiental. 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, conforme recentes
decisões  do  STJ.  3.  Consta  dos  autos  que  a  madeira  registrada  como entrada  de  toras  na
empresa investigada não foi efetivamente transformada em toretes como informado no Sistema
DOF. Constatou-se, ainda, que a madeireira funcionava sem a necessária licença ou autorização
do órgão ambiental competente. Condutas que podem configurar os crimes previstos nos arts. 60
e 69-A da Lei nº 9.605/98 e o crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). 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. Precedentes da 2ª CCR (NF nº 1.31.000.001766/2015-
74 e NF nº1.31.000.001329/2015-51). 6. Não homologação do declínio de atribuições. Designação
de outro membro do ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação a Dr. Raquel Elias Ferreira Dodge.

196. Processo: 1.31.000.001558/2015-75 Voto: 2051/2016 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  9103940-E,  lavrado  em pelo
IBAMA em 13/08/2015.  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
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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: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação a Dr. Raquel Elias Ferreira Dodge.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

197. Processo: SR/DPF/PA-00114/2013-INQ Voto: 1734/2016 Origem: GABPR7-NFS - NAYANA 
FADUL DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de estelionato e de falsidade
ideológica por parte de representantes de empresas em face das quais foi requerida, perante o
Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Belém/PA, a declaração de inexistência de vínculo empregatício.
CP,  arts.  171,  §  3º,  e  299.  Revisão  do  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  33   2ª  CCR).
Constatação  da  existência  de  vínculo  empregatício  fraudulento  com a  suposta  utilização  dos
dados  pessoais  da  reclamante  para  fins  escusos.  Informação  da  Caixa  Econômica  Federal
noticiando a inexistência de pagamento de parcela do seguro-desemprego no período de outubro
de 2002 a maio  de 2008 para o  PIS cadastrado em nome da reclamante.  Eventual  lesão a
interesse 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. 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

198. Processo: 1.11.000.000096/2016-42 Voto: 1733/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental consistente no transporte de substância perigosa (ONU
3065 Classe 3 - bebida alcoólica) em veículo tanque semirreboque com avarias. Lei nº 9.605/98,
art.  56.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Necessidade  de  cumulação  dos
requisitos (tratado ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta) para a incidência
do art. 109, inc. V, da CF. Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção da Basiléia sobre
Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, não há indícios
de que a conduta ora em análise ostente caráter transnacional. Ausência de elementos capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR (Processo n° 1.30.007.000033/2014-17, Voto n° 1210/2014, Sessão n° 593 de 17/03/2014).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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199. Processo: 1.12.000.001293/2015-61 Voto: 2023/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de uso de atestados médicos falsos por três funcionários de
empresa pública municipal,  para justificar falta ao trabalho. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  indícios  de  que  os  atestados  tenham  sido
apresentados perante órgãos ou entes federais. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedentes do
STJ (CC 119.939/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 07/05/2012) e da
2ª CCR (procedimento nº 1.29.000.003441/2014-01, julgado na Sessão nº 626, no dia 31/08/2015,
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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

200. Processo: 1.13.000.000392/2016-79 Voto: 1898/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

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

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

201. Processo: 1.14.000.000262/2016-07 Voto: 1737/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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, na qual a comunicante relata ter sido vítima da prática de roubo, ocasião em que foram
subtraídos carro de sua propriedade e pertences pessoais. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração
penal  em  prejuízo  direto  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

202. Processo: 1.14.006.000109/2015-31 Voto: 1908/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  encaminhada por  meio  do  sistema Digi-
Denúncia.  Noticiante  relata  a  suposta  prática  do  crime  de  agressão  por  parte  de  fiscais  de
supermercado localizado no município de Paulo Afonso/BA, bem como possível desvio de função,
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uma vez que estaria constando em sua carteira de trabalho a função de fiscal de loja, sendo que,
na verdade, exercia a função de segurança. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal em prejuízo a bem, serviço
ou interesse direto  e  específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

203. Processo: 1.18.000.000516/2016-30 Voto: 1735/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada para  apurar  possível  crime de estelionato.  Uso  irregular  de conta
bancária mantida em agência da Caixa Econômica Federal para depósito de R$ 1.500,00 oriundo
de golpe aplicado em casa lotérica situada no município de Arroio Trinta/SC. CP, art. 171. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Eventual  fraude  cometida  contra  o
patrimônio e a boa-fé de particulares. Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da
empresa  pública  federal,  uma  vez  que  a  referida  instituição  foi  utilizada  somente  para  o
recebimento do depósito e, ao verificar o uso irregular, encerrou a conta corrente, não havendo
fraude ao sistema ou qualquer prejuízo.  Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

204. Processo: 1.19.000.001667/2015-97 Voto: 1913/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

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 por parte
de empresa privada. Crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 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.  Hipótese em que os elementos iniciais  evidenciam a ocorrência de crime
antecedente  de  competência  estadual  (suposto  desvio  de  verbas  do  município  de  Paço  do
Lumiar/MA).  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições.

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

205. Processo: 1.22.000.003481/2013-15 Voto: 1917/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira, noticiando indícios de
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movimentações financeiras  atípicas  por  parte  de empresa privada.  Após investigação policial,
constatou-se a suposta prática de pirâmide financeira. 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). Ademais, consta dos autos a informação de que os fatos
ora noticiados já foram objeto de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande
do Norte e são investigados pelo Ministério Público de Minas Gerais. 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

206. Processo: 1.25.000.000671/2016-11 Voto: 1912/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  apresentada  perante  a  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando a existência  de uma página na internet  que estaria  incitando a violência contra
animais. CP, art. 286. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.34.001.007301/2015-13, 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

207. Processo: 1.25.006.000052/2016-77 Voto: 1852/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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  possível  prática  de  estelionato.  CP,  art.  171.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Relato  de  que  uma  amiga  da  noticiante  teria  se
apropriado de seus cartões, com as respectivas senhas, e talão de cheques, utilizando-os para
saques indevidos em suas contas correntes. Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e da
boa-fé de particular. 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

208. Processo: 1.26.000.000358/2016-46 Voto: 1909/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 147 do CP. Particular relata que estaria
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sofrendo ameaça de morte por pessoas vinculadas a entidades do estado. 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

209. Processo: 1.26.000.000506/2016-22 Voto: 1731/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental, consubstanciado em maus tratos perpetrados contra
animais  silvestres  nativos  (229  aves,  canários-da-terra),  mantidos  em cativeiro  ilegal,  com  o
escopo  de  promover  rinhas.  Lei  nº  9.605/98,  art.  32.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Espécie de pássaro apreendida que não consta da lista oficial da
fauna brasileira ameaçada de extinção. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses
da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  ao
Ministério Público Estadual.

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

210. Processo: 1.26.001.000299/2015-15 Voto: 1911/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares. Tentativa de golpe
por  meio  de  ligação  telefônica.  Suposto  gerente  de  empresa  de  telefonia  teria  solicitado  ao
noticiante  determinada  doação  para  fins  de  liberação  de  eventual  premiação  em  seu  favor.
Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Ausência  de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Precedente da 2ª CCR (procedimento nº 1.35.000.001093/2015-11, julgado na Sessão nº 636, no
dia  29/02/2016,  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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

211. Processo: 1.26.008.000008/2016-18 Voto: 1732/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PALMARES-PE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  crimes  contra  a  honra,  de  ameaça  e  de  dano  entre
particulares,  cometidos  no  município  de  Ribeirão/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.  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,  633ª  Sessão Ordinária,  de 18/12/2015,  unânime).
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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

212. Processo: 1.30.001.000233/2016-83 Voto: 1910/2016 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 manifestações apresentadas perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Particular estaria sofrendo ameaças por grupos de empreiteiros e políticos, em razão
de um terreno que sua família possui no bairro do Leblon e por ter sido testemunha a favor do
Estado do Rio de Janeiro em uma ação envolvendo fraude documental. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos narrados que não apontam qualquer infração
penal  em prejuízo  a  bem,  serviço  ou interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

213. Processo: 1.30.001.000423/2016-09 Voto: 1914/2016 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  manifestação  anônima,  comunicando  supostos  ilícitos
envolvendo os óbitos de ex-senador e sua esposa. Possível testamento forjado e furto de vultosa
quantia em dólares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Notícia de
supostos delitos que não indica lesão a bens,  serviços ou interesses da União.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

214. Processo: 1.30.001.000594/2016-20 Voto: 1738/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de violação de domicílio, relacionado com a
retirada à força de locatária de imóvel que faz parte do programa de habitação popular Minha
Casa,  Minha  Vida,  logo  após  o  locador  tomar  ciência  de  um  processo  movido  pela  Caixa
Econômica  Federal  em  virtude  de  aluguel  irregular.  CP,  art.  150.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Circunstâncias  fáticas  narradas  que  não  apontam
qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades.  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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

215. Processo: 1.30.001.005989/2015-38 Voto: 2022/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

93



Ata 638 Sessão de Revisão PGR-00135755/2016 

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando que, no dia 13/12/2015, uma criança de 12 anos teria sido agredida e
ofendida  por  integrantes  do  movimento  pró-impeachment.  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. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

216. Processo: 1.30.010.000056/2016-26 Voto: 2049/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime de injúria racial. Publicação em rede social
de conteúdo ofensivo, de cunho racista e homofóbico em face do representante. CP, art. 140, § 3°.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Eventual conduta criminosa praticada em
detrimento de pessoa determinada. Inexistência de prática discriminatória dirigida a um grupo
específico ou coletividade. Ofensa pessoais, de abrangência restrita. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.29.005.000086/2015-41,  626ª  Sessão,  de
31/08/2015, unânime). 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

217. Processo: 1.33.001.000070/2016-27 Voto: 1951/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  anônima  para  apurar  possível  uso  de
documento  falso  por  parte  de  candidatos  participantes  de  processo  seletivo  para  professor
temporário  no  município  de  Blumenau/SC.  CP,  art.  297  c/c  art.  304.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Certificados emitidos por instituição privada do Estado do
Maranhão  e  apresentados  para  admissão  nas  vagas  de  professor  temporário  perante  órgão
municipal.  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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

218. Processo: 1.33.003.000207/2015-42 Voto: 1918/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão. Particular relata que contratou um advogado em 2009, porém,
este não teria ajuizado a ação requerida, bem como não teria devolvido a documentação que lhe
foi  entregue.  Possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  356  do  CP.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado entre particulares. 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. José
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

219. Processo: 1.33.008.000267/2015-15 Voto: 1915/2016 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. Representante alega insatisfação com decisão da Justiça Estadual de Camboriú/SC que
julgou improcedente pedido de condenação de determinada empresa por atuação fraudulenta. A
referida  empresa  é  investigada  pela  Polícia  Civil  de  Santa  Catarina  pela  suposta  prática  de
pirâmide financeira. 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

220. Processo: 1.34.001.001088/2016-17 Voto: 1897/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível falsificação e uso de documentos falsos (extratos
bancários)  por  parte  de advogado,  com vistas  a  fazer  uso  em processos  cíveis.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Documentos relacionados com sociedade de
economia  mista,  no  caso,  o  Banco  do  Brasil,  não  havendo 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

221. Processo: 1.34.015.000009/2016-93 Voto: 1919/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  ambiental,  consiste  no  transporte  de
substância perigosa (baterias elétricas), em desacordo com a legislação ambiental vigente. Lei n°
9.605/98, art. 56. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Necessidade de cumulação
dos  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional  e  transnacionalidade  da  conduta)  para  a
incidência do art. 109, inc. V, da Constituição Federal. Não obstante o Brasil seja signatário da
Convenção da Basiléia sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e
seu Depósito, a conduta em apreço não ostenta caráter de transnacionalidade. Precedentes da 2ª
CCR: Notícia de Fato nº 1.30.007.000126/2015-14, unânime, 625ª Sessão, 10/08/2015; Notícia de
Fato nº 1.34.004.000760/2015-38,  unânime, 626ª Sessão, 31/08/2015. Ausência de elementos
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capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução. Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

222. Processo: 1.36.002.000180/2015-96 Voto: 1736/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível falsificação de laudos de diagnóstico para Anemia
Infecciosa Equina  AIE, identificada por técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Estado de
Tocantins  ADAPEC quando da emissão de Guia de Trânsito Animal  GTA. 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,  com  o  intuito  de
liberação da GTA que permitiria o deslocamento dos animais para vaquejada de Gurupi/GO, 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Homologação de Arquivamento

223. Processo: DPF-UDI-00295/2015-INQ Voto: 1924/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº
8.176/91  e no  art.  55  da  Lei  nº  9.605/98.  Particular  que  teria  apresentado  ao  Departamento
Nacional de Produção Mineral  DNPM diamantes diversos dos declarados no Relatório Final de
Pesquisa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado que possui autorização
para extração de areia. Constatação de que os diamantes foram encontrados de forma fortuita.
Ausência de indícios da prática da atividade de extração ilegal de diamantes. Falta de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

224. Processo: SRPF-AP-INQ-00119/2013 Voto: 1922/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de comunicação do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do
Estado do Amapá, noticiando a suposta ocorrência de crimes ambientais e de usurpação de bem
da União. O presente procedimento relata os seguintes fatos, que não guardam conexão entre si:
1) atividade irregular de pesquisa e lavra experimental; 2) extração ilegal de areia; 3) extração
ilegal  de ouro;  4)  transporte  irregular de matéria-prima de origem florestal,  sem o documento
necessário (DOF); 5) prática de queimada em imóvel rural, de propriedade da União; e 6) invasão
de área sobre a qual  sociedade empresária possui direitos para a prática de caça a animais
silvestres e garimpagem. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em relação aos fatos
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1, 2, 3 e 4, foram extraídas cópias para instauração de inquéritos policiais específicos. Quanto ao
item 5, após diligências, constatou-se que a conduta investigada não provocou incêndio em mata
ou floresta, tampouco causou poluição em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos
à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da
flora.  Ademais,  o  investigado  apresentou  documentos  relativos  à  posse  da  terra  e  uma
autorização  ambiental  para  roçagem  de  capoeira  em  até  3  (três)  hectares,  concedida  pela
Secretaria Ambiental do Meio Ambiente de Ferreira Gomes  SEMMA, no dia 16/09/2012. Ausência
de  materialidade  delitiva.  No  que  se  refere  ao  item  6,  os  fatos  narrados  foram  objeto  de
investigação dos inquéritos nos 407/2012-4 e 408/2012-4.  Aplicação do princípio do ne bis in
idem. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

225. Processo: SRPF-AP-00179/2015-INQ Voto: 2021/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime de corrupção eleitoral atribuído a cabos eleitorais de
três candidatas durante a campanha eleitoral de 2014, consistente na promessa de construção de
uma ponte e ampliação da rede elétrica de determinado bairro localizado em Macapá/AP em troca
dos votos dos moradores. Lei nº 4.737/65, art. 299. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Informação da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) de que não executou qualquer
espécie de obra na rede elétrica do referido bairro no período eleitoral. Ausência de lastro mínimo
probatório  da  materialidade  delitiva.  Carência  de  dados  concretos  para  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

226. Processo: 1.11.000.000158/2016-16 Voto: 1722/2016 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 auto de infração lavrado pelo IBAMA, em razão da pesca de
1,5 kg de camarão mediante a utilização de petrechos proibidos,  em local  próximo à ilha do
Jegue, município de Penedo/AL. Lei  nº  9.605/98,  art.  34,  parágrafo único,  inc.  II.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Dano ambiental considerado de pouca monta. Aplicação
de multa.  Sanção administrativa  que  se  mostrou  suficiente  e  proporcional  para  repressão  da
conduta. Homologação do arquivamento.

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

227. Processo: 1.11.000.000177/2015-61 Voto: 1928/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação apresentada perante a
Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando que particular estaria ajuizando ações infundadas
contra a Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Possível prática dos crimes previstos nos arts.
138 e 339 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  IV). Da análise dos autos,
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verifica-se  que  o  investigado  solicitou  às  autoridades  que  apurassem  e  investigassem
determinados fatos,  não havendo em suas declarações a indicação de um agente específico
responsável  pelos  atos  considerados  por  ele  ilícitos.  Ausência  de  elementos  mínimos  que
demonstrem a intenção de praticar crimes contra a honra e contra a administração da justiça.
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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

228. Processo: 1.11.001.000046/2016-55 Voto: 1845/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de estelionato por particular na
postulação de benefício assistencial  de prestação continuada, sob os argumentos de que era
incapaz (na condição de deficiente), extremamente pobre e de que não possuía meios de prover
sua subsistência, nem tê-la provida por sua família. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O pleito, já negado no âmbito administrativo, foi também indeferido
na seara judicial. Inocorrência de utilização de documentos falsos ou tentativa de ocultar as reais
condições de vida do autor da ação previdenciária. Alegações fáticas inverídicas não constituem
ilícito  penal,  sobretudo  porque  o juiz,  no  curso  do  processo,  pode  ter  acesso  a  informações
capazes  de  confirmar  ou  não  o  arrazoado  do  autor.  Deslealdade  processual  que  pode  ser
reprimida por meio do Código de Processo Civil, que prevê a condenação do litigante de má-fé ao
pagamento de multa. Precedentes do STJ (RHC nº 31.344/PR, 5ª Turma, DJe 26/03/2012; REsp
nº  1.101.914/RJ,  6ª  Turma,  DJe  21/03/2012)  e  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.11.001.000010/2015-91,  Voto  nº  1930/2015,  unânime,  617ª  Sessão  Ordinária,  06/04/2015).
Ausência de justa causa para 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

229. Processo: 1.12.000.000758/2015-66 Voto: 1847/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime ambiental consistente
na prática de caça em unidade de conservação (Floresta Nacional do Amapá), sem a licença da
autoridade competente. Lei nº 9.605/98, art. 29. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Transporte, em uma cuba de isopor, em meio aos peixes, de carne de paca e dois jacarés
pequenos, limpos, sem cabeça e vísceras. Circunstâncias fáticas indicativas da prática de caça e
pesca para o sustento familiar. Dano ambiental considerado de pouca monta. Aplicação de multa.
Sanção  administrativa  que  se  mostra  suficiente  e  proporcional  para  repressão  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

230. Processo: 1.12.000.000930/2015-81 Voto: 1848/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível ocorrência do
crime  previsto  no  art.  69  da  Lei  nº  9.605/98,  ante  o  desatendimento  à  notificação  do  órgão
ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da autarquia de
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que a empresa investigada não impediu a ação fiscalizatória  do órgão,  uma vez que,  ao ser
notificada e não apresentar a documentação solicitada, restou devidamente punida. Mera omissão
que  não  tornou  custosa  ou  inviabilizou  a  fiscalização  ambiental.  Atipicidade  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.14.000.000437/2016-78 Voto: 2024/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de manifestação anônima apresentada perante a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando a suposta ocorrência de denunciação caluniosa e aborto.
Particular  que  teria  sido  acusado  falsamente  pela  prática  do  crime  de  estupro.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos que teriam ocorrido em 1988. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

232. Processo: 1.14.000.000474/2016-86 Voto: 1895/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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, na qual se faz referência a "usuário da rede social Facebook praticando crime de ódio".
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Representação  que  não  traz  elementos
mínimos capazes de comprovar a materialidade e viabilizar a identificação da autoria delitiva.
Ausência de indicação da página da internet ou da rede social de onde foi extraída a publicação,
inexistindo,  no  caso,  meios  viáveis,  a  partir  do  quanto  apresentado,  para  elucidar  a  suposta
prática criminosa. Homologação do arquivamento.

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

233. Processo: 1.14.003.000006/2016-81 Voto: 1846/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação da ANATEL para apurar possível atividade
clandestina de telecomunicação nos municípios de Brejolândia e Oliveira dos Brejinhos/BA. Lei nº
9.472/97, art. 183. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consoante pontuado no
próprio Relatório de Fiscalização, os aparelhos, muito embora funcionais, não se encontravam em
operação  no  momento  da  inspeção.  Inexistência  de  confirmação,  por  servidor  habilitado,  do
efetivo funcionamento dos aparelhos e da frequência utilizada, o que inviabiliza o prosseguimento
da persecução penal. Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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234. Processo: 1.15.000.000176/2014-97 Voto: 1727/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de sonegação fiscal decorrente da omissão
de rendimentos por parte de contribuinte pessoa física,  nos anos-calendário de 2008, 2009 e
2010. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação
da Receita Federal do Brasil de que o auto de infração lavrado em desfavor do ora investigado
encontrava-se no aguardo de julgamento de impugnação tempestiva. Ausência de constituição
definitiva do crédito. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ausência de
justa  causa,  no  momento,  para  continuidade  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

235. Processo: 1.15.000.002400/2015-66 Voto: 1726/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Juízo da 21ª Vara Federal no Estado do
Ceará, comunicando possível fraude em documentos apresentados nos autos de ação ordinária, a
fim de comprovar o exercício de atividade rural para a obtenção do benefício de aposentadoria por
idade. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de dolo
do investigado evidenciada em depoimento prestado no âmbito da PR/CE. Tentativa frustrada de
comprovar fatos verdadeiros que se deram durante vários anos da vida do investigado, o qual
acreditava realmente possuir o direito de se aposentar por idade em decorrência de atividade
rurícola exercida para sua subsistência e de sua família. Investigado que ainda reside no sítio de
seu pai, no município de Cascavel/CE, e hoje recebe o benefício de Amparo Social ao Idoso.
Elementar vantagem ilícita" não caracterizada. Homologação do arquivamento.

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

236. Processo: 1.17.000.001679/2015-96 Voto: 1921/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. Suposta
manifestação  discriminatória  contra  a  religião  Umbanda  por  meio  da  internet.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Texto  citado  pelo  representante  que  não  incita  o
preconceito contra os praticantes da Umbanda, mas apenas contém críticas à religião por eles
praticada. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

237. Processo: 1.19.000.001890/2015-34 Voto: 1950/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 12 (doze) casos de possíveis crimes de estelionato contra o
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INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos
respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saques ocorridos entre
os anos de 1995 e 2003. Ausência de indícios de autoria. Lapso temporal que impossibilitou a
identificação dos recebedores.  Pena máxima cominada de 6 (seis)  anos e 8 (oito)  meses de
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade do ilícito penal. CP, arts. 107,
IV, e 109, III. Homologação do arquivamento.

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

238. Processo: 1.20.000.001209/2015-37 Voto: 1934/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Fiscalização elaborado pelo Grupo Especial de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de investigar o possível
crime tipificado no art. 149 do CP, envolvendo fazenda localizada no município de Poconé/MT.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). O Relatório concluiu pela inexistência de
práticas que pudessem configurar trabalho escravo. Ausência de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

239. Processo: 1.21.005.000329/2015-30 Voto: 1929/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Presidente do Conselho da Comunidade em Bela Vista/MS solicitou
à  PRM de  Ponta  Porã/MS  a  utilização  de  madeiras  apreendidas  em  lote  do  Assentamento
Itamarati, para reforma do prédio da Polícia Ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). A conduta criminosa que deu ensejo à apreensão do produto florestal não está sendo
analisada pela Subseção Judiciária Federal de Ponta Porã. O interessado deverá formalizar o
pedido perante o Juízo competente. Falta de justa causa para o prosseguimento do presente
procedimento. Homologação do arquivamento.

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

240. Processo: 1.22.000.001829/2014-11 Voto: 1932/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício encaminhado pela 34ª Vara do
Trabalho de Belo Horizonte, comunicando suposta prática do crime previsto no art. 337-A do CP,
tendo em vista a informação de que parte da remuneração de empregado era paga por fora.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). O valor das contribuições previdenciárias
sonegadas corresponde a R$ 786,62. Incidência, no caso concreto, do princípio da insignificância,
tendo em vista a inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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241. Processo: 1.23.000.000214/2016-00 Voto: 1843/2016 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 para apurar possível crime ambiental
previsto no art. 46, par. único, da Lei nº 9.605/98. Suposta venda e transporte de 253,21m3 de
madeira serrada, da espécie ipê, para fins de exportação, sem licença válida, outorgada pelo
órgão competente, para todo o tempo do armazenamento e da viagem. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato verificado em setembro/2005. Pena máxima cominada ao delito de
1 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 10
(dez)  anos  da  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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

242. Processo: 1.23.000.000236/2016-61 Voto: 1723/2016 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. 80. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

243. Processo: 1.23.000.000244/2016-16 Voto: 1842/2016 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. 80. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

244. Processo: 1.23.000.000298/2016-73 Voto: 1844/2016 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. 80. Aplicação de
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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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

245. Processo: 1.23.000.000664/2016-94 Voto: 1850/2016 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 para apurar possível crime ambiental.
Fazer funcionar serraria em um sítio, sem prévia licença do órgão competente. Lei nº 9.605/98,
art. 60. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado em setembro/2000.
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. José Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

246. Processo: 1.23.003.000011/2016-85 Voto: 1904/2016 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 Auto de Infração lavrado pelo  ICMBio,  comunicando a
suposta prática de crime ambiental. Destruição de 45,67 hectares de vegetação nativa no interior
de Unidade de Conservação Federal, sem autorização 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 julho de 2014. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

247. Processo: 1.23.003.000758/2015-52 Voto: 1855/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática de pesca proibida no entorno do Parque
Nacional da Serra do Prado, em São Félix do Xingu/PA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Petrecho  de  pesca  (malhadeira)  abandonado  às  margens  do  Rio  Xingu,  sem
utilização, próximo dos limites da unidade de conservação. Inexistência de elementos mínimos
que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar
novas diligências. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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248. Processo: 1.23.008.000052/2016-21 Voto: 1851/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-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,  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. 80. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

249. Processo: 1.25.000.000570/2016-41 Voto: 1854/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento
indevido de parcelas concernentes a 5 (cinco) benefícios previdenciários, após o óbito de seus
respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 4 (quatro) casos em
que o último saque indevido ocorreu há mais de 12 (doze) anos. Pena máxima cominada de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal. CP, art. 109,
inc. III. Extinção da punibilidade. 2) Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita
em prejuízo da autarquia previdenciária quanto a 1 (um) benefício. Retirada de apenas 3 (três)
parcelas (excluindo o saque da competência do óbito). Conduta materialmente atípica. Incidência
do princípio da insignificância. Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para
custear  despesas  com dívidas,  medicação  e  funeral  do  titular  do  benefício.  Cumprimento  da
Orientação nº 4 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento.

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

250. Processo: 1.25.000.004120/2015-46 Voto: 1728/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima ofertada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, dando conta da possível prática do crime previsto no art. 241-A do ECA. Envio pelo
manifestante de cópia em CD de um vídeo recebido por meio do aplicativo WhatsApp em que se
vê uma criança sendo molestada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Noticiante
que não soube informar, contudo, a origem do vídeo ou quem o fez ou o divulgou. Ausência de
informações a respeito de quem postou o vídeo, pois o grupo tinha como escopo a participação
em jogos online. Administrador, membros e objetivo do grupo não identificados. Carência de linha
investigativa a ser adotada em eventual procedimento apuratório. Homologação do arquivamento.

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

251. Processo: 1.25.007.000025/2016-94 Voto: 2025/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de infração ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei
nº  8.906/98).  Sociedade  de  advogados  teria  apresentado  nos  autos  de  ação  trabalhista
procuração oriunda de outro processo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera
irregularidade processual, que restou devidamente sanada em audiência, conforme descrito na
sentença proferida na Justiça do Trabalho. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

252. Processo: 1.26.004.000080/2015-96 Voto: 1849/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possíveis  indícios  de  fraude  no
recebimento de salário-maternidade. Suposto crime de estelionato previdenciário. CP, art. 171, §
3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de elemento de prova apto a
refutar  a veracidade das declarações de atividades rurais apresentadas pela beneficiária,  que
sequer foi localizada e ouvida pela autarquia. Revisão administrativa do benefício levada a efeito
pelo INSS, que não apontou, contudo, indícios concretos de fraude na obtenção do benefício.
Materialidade delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

253. Processo: 1.29.000.000453/2016-38 Voto: 2030/2016 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 por associação de emissoras de
rádio  e  televisão  comunitárias,  comunicando  a  suposta  existência  de  sítios  na  internet  com
conteúdo pedófilo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após investigação, não se
constatou imagens contendo pornografia infantil. Ausência de indícios de materialidade delitiva.
Ademais, os endereços eletrônicos citados na notícia-crime estão hospedados no exterior. Falta
de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

254. Processo: 1.29.000.003397/2015-11 Voto: 1933/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira, noticiando indícios de
movimentações  financeiras  atípicas  por  parte  de  particular.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal do Brasil em Santa Maria de que existe
interesse fiscal apto a justificar a inclusão do investigado no planejamento de fiscalização do ano
de 2016. Eventual remessa de Representação Fiscal para Fins Penais ao término da fiscalização.
Natureza  material  do  delito.  Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF.  Ausência  de  justa  causa,  no
momento,  para  continuidade  da  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR (procedimento  nº
1.14.000.002666/2015-46,  julgado  na  Sessão  nº  635,  no  dia  15/02/2016,  por  unanimidade).
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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

255. Processo: 1.29.009.000117/2016-13 Voto: 1905/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Delegacia de Polícia Federal em
Santana do Livramento, comunicando a possível prática do crime de sequestro e cárcere privado
de cidadã  uruguaia.  Relato  de que  a estrangeira  estaria  residindo,  contra  a  sua  vontade,  na
cidade de Passo Fundo/RS. CP, art. 148. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após
diligências,  verificou-se  que  a  suposta  vítima  e  seu  companheiro  estariam  residindo  em
Montevidéu, não sendo constatadas evidências da prática de crime previsto no art. 148 do CP.
Ausência  de  elementos  mínimos  aptos  a  justificar  a  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

256. Processo: 1.29.014.000030/2016-69 Voto: 1896/2016 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  a suposta prática do crime de estelionato qualificado.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito da titular, no período
de 01 a 07/2005. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência
de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  do
benefício ou sobre renovação de senha após o óbito. Inexistência de elementos mínimos que
possibilitem a identificação da autoria  delitiva  e  de linha plausível  de investigação a justificar
novas diligências, considerando, em especial, o tempo decorrido de mais de 10 (dez) anos do
último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

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

257. Processo: 1.29.020.000005/2014-34 Voto: 1907/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes contra os direitos humanos perpetrados
durante o período da ditadura militar. Relato de que soldado da Brigada Militar de Cachoeira do
Sul/RS teria sido morto em razão de ser contrário à truculência e aos abusos cometidos à época.
Fato que teria ocorrido entre os dias 04 e 05 de maio de 1965. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Conjunto probatório que não traz elementos suficientes para identificar a autoria
e esclarecer as circunstâncias dos crimes praticados contra a vítima. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Falta de justa causa para o prosseguimento da
persecução criminal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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258. Processo: 1.30.001.000542/2016-53 Voto: 1853/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 10 (dez) casos de possíveis crimes de estelionato contra o
INSS. CP, art. 171, § 3º. Recebimento indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos
respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) No tocante a 8 (oito)
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. Extinção da punibilidade do ilícito penal. CP, arts. 107, IV, e 109, III). 2)
Em relação a 2 (dois) benefícios, o último saque indevido ocorreu em 06/2006 (mais recente).
Lapso temporal que impossibilita a identificação dos recebedores. Inexistência de procurador ou
representante legal cadastrado na data do óbito. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

259. Processo: 1.30.001.001091/2015-91 Voto: 1923/2016 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 manifestação apresentada por particular, comunicando que
um policial  civil  estaria praticando diversos crimes, entre eles, sonegação fiscal e lavagem de
dinheiro, bem como estaria envolvido com o tráfico de drogas. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Diligência  realizada  perante  a  Receita  Federal.  Não  foram  constatadas
movimentações financeiras atípicas. Descrição de ilícitos penais imprecisa e desconexa, que não
justifica a instauração de investigação criminal. Falta de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

260. Processo: 1.30.002.000032/2016-76 Voto: 1894/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de assédio sexual (CP, art. 216-A) por parte
de  empregado  da  Caixa  Econômica  Federal  em  Campos  dos  Goytacazes/RJ.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). De acordo com sentença proferida pelo Juízo da 64ª Vara
do Trabalho do Rio de Janeiro, entre os anos de 2004 e 2007, o investigado teria supostamente
assediado  diversas  funcionárias  da  referida  instituição  bancária.  Crimes  praticados  em  data
anterior  a 11/09/2007, quando ajuizada a reclamatória trabalhista.  Pena máxima cominada ao
delito de 2 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal.  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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

261. Processo: 1.30.009.000215/2015-41 Voto: 1906/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação formulada por particular. Possível utilização e
comercialização irregular de gás amônia por parte de proprietário de empresa privada. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Após vistoria à sede da empresa investigada, constatou-
se  que  todos  os  requisitos  para  utilização  e  conservação  do  produto  químico  estão  sendo
atendidos. Ausência de elementos mínimos aptos a justificar a persecução criminal. Materialidade
delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

262. Processo: 1.36.001.000020/2016-38 Voto: 1724/2016 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  representação  ofertada  pela  Gerente  da  Agência  da
Previdência  Social  de  Colinas  do  Tocantins/TO,  versando  sobre  a  conduta  de  médica  e
beneficiária  de auxílio-doença,  a  qual  teria  emitido  atestado em papel  timbrado  da Prefeitura
daquela  localidade,  durante  o  período  em  que,  supostamente,  estaria  incapacitada  para  o
trabalho. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação de
que a investigada emitiu laudo médico de maneira voluntária e gratuita e que, em razão de não
possuir receituário próprio, pediu o formulário em um posto de saúde para lavrar o referido laudo.
Parecer  da  Procuradoria  Federal  Especializada  do  INSS  concluindo  pela  regularidade  do
benefício,  uma  vez  que  não  restou  comprovado  o  exercício  de  atividade  que  garantisse  a
subsistência da segurada, simultâneo com a percepção do auxílio-doença. 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Homologação parcial de Arquivamento

263. Processo: 1.18.001.000172/2015-78 Voto: 1997/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado a partir de acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás, que julgou irregulares as contas prestadas pelo ex-Presidente da Câmara de
Vereadores  do  município  de  Santa  Isabel.  Possível  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Irregularidades
julgadas pelo TCM relativas ao ano de 2010. Informação da Receita Federal do Brasil de que não
há interesse em executar procedimento fiscal, visto que, antes mesmo de sua conclusão, ocorreria
a decadência dos valores eventualmente devidos. Ausência de constituição definitiva do crédito.
Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Outras deliberações(Arquivamento)

264. Processo: 1.30.002.000036/2016-54 Voto: 2050/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ
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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  compra  de  uma  máquina  de  lavar  por  meio  da  internet  e  o  não
recebimento do produto apesar de efetuado o pagamento. Possível crime de estelionato. CP, art.
171.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Relato  genérico  de  que  há  outras
pessoas lesadas de igual forma. Eventual lesão à boa-fé e ao patrimônio de particulares. Ausência
de elementos de prova que legitimem a atribuição do Ministério Público Federal. Recebimento da
promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).
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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

265. Processo: 1.33.000.003200/2015-11 Voto: 1730/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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 suposto abuso de empresas estrangeiras na intermediação da locação
de imóveis para temporada, com a falta de repasse do pagamento ao proprietário. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Alegação de que, apesar de ter efetivado a hospedagem
de dezenas de turistas,  a noticiante  nunca teria recebido o valor  de referidas locações pelas
empresas, porquanto são estrangeiras e se valem dessa condição para dificultar a tomada de
medidas pertinentes. Inexistência de contrato escrito entre as partes. Mero preenchimento de um
cadastro nos sites de anúncio. Eventual lesão à boa-fé e ao patrimônio de particulares. Possível
questão  de inadimplência  contratual  de natureza  cível.  Ausência  de elementos  de prova  que
legitimem a atribuição do Ministério Público Federal. Recebimento da promoção de arquivamento
como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

266. Processo: JF-RJ-2008.51.01.811261-1-INQ Voto: 1681/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 3°, 298, 299 e 304, todos
do  CP.  Comunicação  de  apresentação  de  documento  falso  ao  COREN/RJ,  que  atestava
conclusão  de  estágio  do  curso  de  especialização  em enfermagem de aluna  em determinada
empresa. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Realizadas diversas diligências, verificou-se que,
na  realidade,  um  instituto  particular  inseria  informações  falsas  em  declarações  e  outros
documentos,  para  que  seus  alunos  estivessem formalmente  aptos  a  terminarem o  curso  de
técnico de enfermagem que ofertava. Não verificação de prática criminosa na conduta da aluna
que apresentou o documento ao COREN/RJ, uma vez que tinha como objetivo obter o direito que
lhe era efetivamente devido (a inscrição no Conselho), pois havia cumprido todos os requisitos,
inclusive realização das aulas práticas (em empresa diversa), fato que fez com que o COREN/RJ
lhe concedesse posteriormente a inscrição. Homologação do arquivamento, quanto aos crimes
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dos arts.  171,  §3º,  299 e 304, todos do CP.  Subsistência de indícios da prática de crime de
falsidade documental por parte do instituto que ofertava o curso, em razão da suposta emissão de
declaração com falsa informação de realização de estágio em nome de determinada empresa e
possíveis informações inverídicas nos diplomas conferidos pela referida instituição. Ensino técnico
que, por integrar o nível médio de educação, faz parte do sistema de ensino estadual, quando for
mantido por iniciativa privada (Lei n° 9.394/96). Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Súmula 104 do STJ:
Compete  à  Justiça  Estadual  o  processo  e  julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de
documento falso relativo  a estabelecimento particular  de ensino.  Homologação do declínio  de
atribuições, quanto ao crime do art. 298 do CP, ao Ministério Público Estadual.

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

267. Processo: JF/SC-5011112-35.2015.4.04.7200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 1799/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE
ADULTERADO EMITIDO EM DESFAVOR DE CORRENTISTA DA CEF (CP, ART. 171, § 3º). MPF:
DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.  DISCORDÂNCIA  DA  JUÍZA  FEDERAL.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP, C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. CONSUMAÇÃO: LOCAL DO
EFETIVO PREJUÍZO À  VÍTIMA,  OU SEJA,  LOCALIDADE DA AGÊNCIA EM QUE A VÍTIMA
MANTINHA CONTA.  CPP,  ART.  70.  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, § 3º), em razão da notícia de que correntista da CEF
(com agência localizada em Palhoça/SC) teve uma folha de cheque "clonada", no valor de R$
890,00.  O referido  cheque foi  depositado  em agência  da CEF localizada em Limão/SP.  2.  O
Procurador  da  República  oficiante  na  PR/SC (que  tem atuação  em Palhoça/SC)  requereu  o
declínio de competência para a Subseção Judiciária que abranja o Município de Limão/SP, sob o
argumento  de  que  seria  competente  o  Juízo  do  local  da  obtenção  da  vantagem  ilícita.  3.
Discordância da Magistrada da 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC, por entender que o crime de
estelionato se consuma no local em que ocorreu o efetivo prejuízo à vítima. 4. Consoante recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato mediante uso de cheque falso
se consuma no local onde houve o efetivo prejuízo à vítima, ou seja, na localidade da agência
onde a vítima possuía a conta bancária (CC 136.853/MG; CC 130.490/CE). 5. Nesse contexto, a
teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, in
casu,  Palhoça/SC,  onde  situada  a  agência  em  que  a  vítima  mantinha  conta  bancária.  6.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
perante a 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC.

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

268. Processo: PRM-CGT-3439.2015.000065-3-INQ Voto: 1500/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de roubo majorado (CP, art.  157,  § 2°).  Informações de que
indivíduos não identificados, com o uso de arma de fogo, renderam os empregados de agência
franqueada dos correios e subtraíram a quantia de R$ 1.000,00. Revisão de declínio (Enunciado
nº  33).  De acordo com a jurisprudência  do STJ:  Nos crimes praticados com dano à agência
franqueada dos Correios, como no roubo aos valores de caixa da empresa, a competência será

110



Ata 638 Sessão de Revisão PGR-00135755/2016 

da  jurisdição  estadual,  mas  nos  danos  ao  serviço  postal,  pelo  extravio  ou  supressão  de
correspondência,  dá-se  a  competência  da  jurisdição  federal,  nos  termos  do  art.  109,  IV,  da
Constituição Federal (CC 133.751/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Nefi
Cordeiro,  Terceira  Seção,  DJe  04/12/2014;  CC  143.045/CE,  Rel.  Min.  Reynaldo  Soares  da
Fonseca, Terceira Seção, DJe 06/11/2015). Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

269. Processo: JF/CE-0007827-11.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 1830/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §3°).  MPF:
ARQUIVAMENTO  BASEADO  NA APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA E  NA
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO,  COM  FUNDAMENTO  NA
IMPOSSIBILIDADE  DE  DETERMINAÇÃO  DA AUTORIA 1.  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar  a  prática  de  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §  3º),  consistente  no
recebimento indevido de 06 (seis) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular,
referente  ao  período  de  01/01/2005  a  30/06/2005.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  inquérito  por  entender  aplicável  ao  caso  o  princípio  da
insignificância, bem como em razão da ausência de indícios da autoria delitiva. 3. Discordância do
Juiz Federal, por considerar impossível a aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos
autos. 4. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício por 06 (seis) meses e a
relevância  do  bem  jurídico  protegido,  não  se  afigura  razoável  a  incidência  do  princípio  da
insignificância. Não se trata de patrimônio particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica
não é apenas voltada à integridade do erário. Busca-se, também, a proteção da confiabilidade e
da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas diversas formas de custeio. 5.
Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos  semelhantes,  tem  homologado  as  promoções  de
arquivamento,  mas  somente  quando  constatada  a  completa  ausência  de  dolo  na  percepção
indevida de até 03 meses, que não é o caso dos autos. 6. Por outro lado, a ausência de indícios
de autoria aventada pelo Procurador oficiante é fundamento suficiente para o arquivamento do
inquérito, na medida em que o tempo já transcorrido desde o último saque (mais de 10 anos),
somado à inexistência de procurador cadastrado em nome da beneficiária falecida e à informação
de que os saques eram realizados via cartão magnético, sem que tenha havido renovação de
senha, impossibilita a identificação do recebedor. 7. Insistência no arquivamento, em razão da
ausência de indícios da autoria delitiva.

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

270. Processo: JF/CE-0017274-38.2006.4.05.8100-
INQ

Voto: 1655/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial.  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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

271. Processo: JFRS/NHM-5040360-
65.2014.4.04.7108-INQ - Eletrônico 

Voto: 2008/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
NOVO HAMBURGO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).
APREENSÃO DE 1480 MAÇOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de
contrabando (CP, art.  334-A),  em razão da apreensão de 1480 maços de cigarros de origem
estrangeira, desacompanhados da regular documentação de internalização. 2. A Procuradora da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  por  entender  aplicável  o  princípio  da
insignificância. 3. Discordância da Juíza Federal. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior
rigor  na  adoção  do  princípio  da  insignificância,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  5.  A
importação de 1480 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 prosseguir  na persecução
penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

272. Processo: 1.23.003.000258/2015-11 Voto: 1859/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  CRIME AMBIENTAL (LEI  N°  9.605/98,  ART.
50). CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL DO LUGAR
PRÁTICA  DO  CRIME  PARA  PROCESSAR  EVENTUAL  AÇÃO  PENAL.  CPP,  ART.  70.
ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA. 1. Procedimento Investigatório
Criminal instaurado para apurar a prática de crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 50), tendo em
vista a destruição de 95,33 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 PRM - Itaituba/PA, cuja atuação, no seu entender,
abrange o distrito de Castelo dos Sonhos. 3. A Procuradora da República oficiante em Itaituba/PA,
consignando que os fatos ocorreram no distrito de Cachoeira da Serra -  e não no distrito de
Castelo  dos  Sonhos  -,  suscitou  o  conflito  negativo  de  atribuições,  aduzindo  que  a  Portaria
PRESI/SECGE nº 198, de 6 de junho de 2014, do TRF1ª Região não alterou a jurisdição de
Cachoeira  da Serra.  4.  Conforme pode ser verificado pelos documentos acostados aos autos
(auto de infração, relatório de fiscalização e relatório de notificação), o crime foi praticado em área
rural  localizada  no  distrito  de  Cachoeira  da  Serra,  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, mas não consta da alteração a inclusão do distrito de Cachoeira da
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Serra. 6. Considerando que o distrito de Cachoeira da Serra não se insere no rol da jurisdição da
Subseção  Judiciária  de  Itaituba/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  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

273. Processo: 1.30.001.005509/2015-39 Voto: 1976/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL
PRATICADO POR SÓCIO-ADMINISTRADOR DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (LEI Nº
7.492/86).  PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N°  32  DA 2ª  CCR).
ADEQUAÇÃO  DO  ENQUADRAMENTO  DAS  OPERADORAS  DE  PLANO  DE  SAÚDE  ÀS
INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possível  crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei  n° 7.492/86),
supostamente  praticado  por  sócio-administrador  de  empresa  operadora  de  plano  de  saúde.
Informações da realização de transferências bancárias para a conta particular do investigado. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  com  fundamento  na
alegação de que a atividade da empresa consiste na administração de plano de saúde, que não
se  equipara  a  instituição  financeira,  não havendo que  se  falar  em prática  de  crime contra  o
sistema  financeiro  nacional.  3.  A operadora  de  plano  de  saúde  é  instituição  equiparada  à
financeira, na inteligência do art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º, da
Lei nº 4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui expressamente o inc. II do art. 2º
da Lei nº 11.101/2005 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora
possua contornos e características peculiares  forma de constituição e de fiscalização , o que não
afasta, contudo, o reconhecimento do exercício de atividade financeira, mesmo que em caráter
não  exclusivo  (art.  1º,  §  1º,  da  Lei  nº  9.656/98)  4.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº
1.30.001.000778/2015-17,  Relator:  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho,  Sessão  632  de
23/11/2015,  unânime.  5.  Não  homologação  do  declínio  e  designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

274. Processo: 1.10.001.000151/2015-41 Voto: 1931/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  40  DA LEI  Nº
9.605/98.  CORTE  DE  01  (UMA)  ÁRVORE,  OBJETO  DE  ESPECIAL  PROTEÇÃO,  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 da
Lei nº 9.605/98, tendo em vista o corte de 01 (uma) árvore, objeto de especial proteção, sem
autorização do órgão ambiental competente, no interior de reserva extrativista. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento,  por  considerar  inexpressiva a
lesão  jurídica  praticada  pelo  autuado,  devendo  ser  aplicado  o  princípio  da  insignificância.
Ademais, a fixação de multa administrativa já configura medida suficiente para reprimir a conduta
ilícita do agente.  3.  A jurisprudência do STJ tem sido cautelosa na aplicação do princípio da
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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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

275. Processo: 1.23.008.000393/2015-16 Voto: 1687/2016 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  1,35HA  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 1,35 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  inexpressiva a
lesão jurídica praticada pelo autuado, devendo ser aplicado o princípio da intervenção mínima.
Ademais, a fixação de multa administrativa já configura medida suficiente para reprimir a conduta
ilícita do agente.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

276. Processo: 1.23.008.000642/2015-73 Voto: 1949/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 50-A DA LEI Nº 9.605/98. DESTRUIR 4,74HA DE FLORESTA NATIVA, EM TERRAS DE
DOMÍNIO PÚBLICO, 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. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta
prática de crime ambiental, previsto no art. 50-A da Lei nº 9.605/98, tendo em vista a destruição de
4,74  hectares  de  floresta  nativa,  em  terras  de  domínio  público,  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. Ressaltou que a fixação de multa administrativa já
configura medida suficiente para reprimir a conduta ilícita do agente. 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
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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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

277. Processo: 1.33.000.002331/2015-72 Voto: 2011/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  (CP,  ART.  330).
DESCUMPRIMENTO,  POR  PARTE  DE  ADMINISTRADOR  JUDICIAL,  DE  DETERMINAÇÃO
JUDICIAL QUE CONDENOU A EMPRESA AO PAGAMENTO DE VALORES À RECLAMADA,
MEDIANTE  PENHORA  DE  10%  DO  FATURAMENTO  MENSAL.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para
apurar possível crime de desobediência (CP, art. 330). Comunicação de que administrador judicial
teria descumprido determinação judicial proferida nos autos de ação trabalhista, que condenou a
empresa ao pagamento de valores à reclamada, a ser realizado mediante penhora de 10% do
faturamento  mensal  dos  estacionamentos  sob sua  concessão.  2.  O Procurador  da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,  por  entender  que  o  cumprimento  da
determinação judicial transbordava a vontade e capacidade do agente por se tratar este de um
administrador judicial agindo nos interesses de uma Associação em graves condições financeiras,
assoladas por dívidas e disputas judiciais. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas
seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade
delitivas, após esgotadas as diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo, o caso dos autos. 4. Em que pese a situação financeira precária em que se encontrava a
empresa, verifica-se que o investigado, embora regularmente intimado por mais de uma vez, não
cumpriu a determinação e sequer apresentou qualquer justificativa para o seu descumprimento.
Assim, inviável considerar, de plano, a ausência de dolo por parte do administrador, revelando-se
necessário  o  aprofundamento  das  investigações,  com  a  oitiva  do  investigado  e  eventual
demonstração da impossibilidade de cumprir a determinação judicial. 5. Dessa forma, afigura-se
prematuro  o  arquivamento  do  procedimento  no  atual  estágio  das  investigações,  porquanto,
inexistente demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa, impõe-se
o prosseguimento da persecução penal,  por  força  dos princípios da obrigatoriedade da Ação
Penal Pública e do in dubio pro societate. 6. Não homologação do arquivamento e designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

278. Processo: DPF/JFA-00169/2015-INQ Voto: 1790/2016 Origem: GABPRM2-OFM - 
ONOFRE DE FARIA MARTINS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 278 do CP. Constatação de que o
investigado guardava em seu apartamento 100 (cem) maços de cigarros de palha. Revisão de
declínio (Enunciado nº 33). Laudo pericial concluindo tratar-se de produto de origem nacional, não
havendo nos autos qualquer indício de que tenha sido exportado e sucessivamente importado.
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Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

279. Processo: DPF/TO-00642/2013-INQ Voto: 1988/2016 Origem: COJUD/PRTO - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/TO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de falsificação de documento particular e uso de documento
falso (CP, arts. 298 e 304). Investigado que apresentou, à Capitania Fluvial do Araguaia-Tocantins,
pedido  de  inscrição  de  embarcação  instruído  com  Declaração  de  Construção  que  continha
assinatura falsificada em nome de um engenheiro naval. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art.  62, IV) e de declínio (Enunciado nº 33). Diligências. O investigado afirmou desconhecer a
falsidade do documento, consignando que este lhe foi entregue quando da aquisição do barco. O
dono da loja em que o barco foi comprado admitiu ter ciência da inautenticidade do documento,
indicando o nome do funcionário responsável pela falsificação. Falta de indícios mínimos do dolo
necessário à caracterização do crime de uso de documento falso. Ausência de justa causa para a
persecução penal.  Homologação do arquivamento no tocante a tal delito. Quanto ao crime de
falsificação de documento particular, não há, a princípio, prejuízo a bens, serviços ou interesses
diretos e específicos da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

280. Processo: 1.11.000.000085/2016-62 Voto: 1675/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56), relacionado com o transporte
de  substância  perigosa  (monomero  de  estireno).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).
Necessidade  de  cumulação  dos  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional  e
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF. Não obstante o Brasil seja
signatário da Convenção da Basiléia sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Perigosos e  seu Depósito,  não há indícios de que a conduta ora em análise ostente  caráter
transnacional.  Ausência  de  elementos  capazes de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.30.007.000033/2014-17,
Voto n° 1210/2014, Sessão n° 593, de 17/03/2014). Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

281. Processo: 1.11.000.000086/2016-15 Voto: 1671/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56), relacionado com o transporte
de substância perigosa (silicato de sódio). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Necessidade de
cumulação dos requisitos (tratado ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta)
para a incidência do art. 109, V, da CF. Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção da
Basiléia sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito,
não há indícios de que a conduta ora em análise ostente  caráter transnacional.  Ausência de
elementos capazes de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para a persecução
penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.30.007.000033/2014-17, Voto n° 1210/2014, Sessão
n° 593, de 17/03/2014). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

282. Processo: 1.11.000.000094/2016-53 Voto: 1691/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56), relacionado com o transporte
de substância perigosa (resíduos sólidos que apresentam risco para o meio ambiente, destinados
à reciclagem). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Necessidade de cumulação dos requisitos
(tratado ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta) para a incidência do art.
109, V, da CF. Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção da Basiléia sobre Controle de
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, não há indícios de que a
conduta  ora  em  análise  ostente  caráter  transnacional.  Ausência  de  elementos  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR (Processo n° 1.30.007.000033/2014-17, Voto n° 1210/2014, Sessão n° 593, de 17/03/2014).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

283. Processo: 1.17.000.000287/2016-91 Voto: 1677/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  particular  encaminhada  à  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão
comunicando supostos crimes de tráfico de drogas, prostituição infantil, comércio ilegal de armas,
dentre outros. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Fatos restritos a uma região do Município de
Guarapari/ES. Inexistência de indícios de internacionalidade da conduta. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

284. Processo: 1.17.000.002157/2015-10 Voto: 1986/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível apologia ao crime (CP, art. 287). Representação sigilosa apresentada na
Sala de Atendimento ao Cidadão, em que é comunicada a existência de página em rede social
que faz referência a um antigo grupo de extermínio, composto por civis e militares, criado em

117



Ata 638 Sessão de Revisão PGR-00135755/2016 

meados da década de 60. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual
exposição e divulgação de conteúdo relacionado a um grupo de extermínio que teve uma intensa
atuação  no  Estado  do  Espírito  Santo  e  que  estaria  envolvida  em  vários  assassinatos  e  no
fortalecimento do crime organizado no referido Estado. Enunciado n° 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.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

285. Processo: 1.20.000.000261/2016-57 Voto: 1786/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação de documento particular e/ou estelionato (CP, arts.
298  e/ou  171).  Representação  particular  comunicando  que  servidores  de  escola  municipal
estariam  promovendo  a  comercialização  de  certificados  falsos  de  instituição  particular  a
professores, para fins de atribuição de aulas na referida escola municipal. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Súmula nº 104 do Superior Tribunal de Justiça: Compete à Justiça Estadual o
processo  e  julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a
estabelecimento particular de ensino. Ademais, não há qualquer indício ou notícia do uso do(s)
certificado(s)  perante  órgão  ou  entidade  de  natureza  federal.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

286. Processo: 1.20.002.000111/2015-42 Voto: 1966/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de esbulho possessório e de ameaça (CP, art. 161,
§1°, II, e art. 147). Representação formulada por assentada do INCRA noticiando que uma vizinha
teria ocupado seu lote e, posteriormente, o pai da representada lhe ameaçou. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam para
infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Querela  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

287. Processo: 1.21.003.000208/2015-16 Voto: 2333/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NAVIRAÍ-MS

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

Ementa: Voto-vencedor. Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado,
em tese, por indígena. Informações de que o investigado utilizou certidão do irmão já falecido,
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requisitou  documentos  e  os  utiliza  como próprios.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  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, por maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição,  nos termos do voto proferido pelo Dr. José Osterno Campos de Araújo, vencida a
relatora, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá.

288. Processo: 1.22.000.003166/2015-50 Voto: 1646/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime tipificado no art. 241-D da Lei n° 8.069/90. Representante que
recebeu, por engano, e-mail suspeito, enviado por coordenador de um grupo de escoteiros, que
encaminhava uma ficha de inscrição para uma atividade em que cada pai de escoteiro deveria
buscar um escoteiro que não fosse seu filho para tomar banho e comer um lanche em sua casa.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  se  firmar  a  competência  da  Justiça  Federal,  é
necessária  a  existência  de  tratado  ou  convenção  internacional,  bem  como  indícios  de
transnacionalidade da conduta (CF, art. 109, V). Precedente do STJ (RHC 31.491/RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/09/2013). Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção
Internacional  sobre  Direitos  da  Criança  (Decreto  n°  99.710/90,  art.  1º),  não  há  indícios,  no
presente caso,  de internacionalidade da conduta. Ausência de atribuição do Ministério Público
Federal. Precedente da 2ª CCR em caso análogo (Processo n° 1.24.000.000117/2013-29, Voto n°
2351/2013, Sessão n° 576, de 08/04/2013, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

289. Processo: 1.23.000.000152/2016-28 Voto: 1692/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos no art. 299 do CP e/ou art. 69 da Lei nº
9.605/98. Expediente do IBAMA dando conta da prestação de informações falsas ao Sistema de
Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais  (SISFLORA).  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 justificar a atribuição 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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290. Processo: 1.23.000.000221/2016-01 Voto: 1674/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos no art. 299 do CP e/ou art. 69 da Lei nº
9.605/98. Expediente do IBAMA dando conta da prestação de informações falsas ao Sistema de
Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais  (SISFLORA).  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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

291. Processo: 1.25.002.000288/2016-43 Voto: 1806/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (CP, arts. 299
e 304), praticados em detrimento de Junta Comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A
inserção  de  dados ou  apresentação  de  documentos  falsos  perante  a  Junta  Comercial  sob  a
supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o
reconhecimento  da  competência  da Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os crimes contra
aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e específicos.
Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 130516, Rel. Rogerio Schietti Cruz, 3ª
Seção, DJe de 05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

292. Processo: 1.26.000.000386/2016-63 Voto: 1564/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de instigação ao suicídio (CP, art. 122). Alegação de que, durante
um sermão, um pastor adventista teria dito que uma pessoa cometeu suicídio por sua causa.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

293. Processo: 1.26.000.000484/2016-09 Voto: 1651/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes contra a fauna (Lei n° 9.605/98, arts. 29, § 1º, III, e 32). Manter
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em cativeiro  ilegal  animais  silvestres (237 canários-da-terra,  um galo-de-campina e um papa-
capim)  e  promover  lutas  entre  eles.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Espécies  não
ameaçadas  de  extinção.  Ausência  de  indícios  de  que  os  animais  sejam  oriundos  de  área
pertencente ou protegida pela União. Aplicação do Enunciado nº 44 da 2ª CCR. Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

294. Processo: 1.26.000.003816/2015-18 Voto: 1755/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de homicídio, ameaça, roubo e falsidade ideológica (CP, arts.
121, 147, 157 e 299). Representante que alega que seus irmãos adotivos assassinaram seu pai e,
depois, utilizaram-se de documento falso no processo judicial de divisão de herança, a fim de
excluí-lo da partilha. Além disso, o representante estaria sofrendo ameaças de morte. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

295. Processo: 1.27.000.002474/2015-81 Voto: 1568/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Notícia de que um advogado estaria
recebendo ameaças de integrantes de uma organização criminosa liderada por ex-policial militar,
em razão de ter decidido não mais defendê-los nas ações penais contra eles promovidas. Revisão
de declínio  (Enunciado nº  32).  Ausência  de  elementos  de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

296. Processo: 1.29.000.003061/2015-40 Voto: 1832/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática do crime previsto  no art.  140,  §3°,  do CP. Relato de que o
representante estaria sendo vítima de preconceito racial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 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. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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297. Processo: 1.30.001.000263/2016-90 Voto: 2331/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Voto-vencedor. Notícia de Fato. Possível crime de falsificação/uso de selo ou sinal público (CP,
art.  296,  II),  praticado  perante  Junta  Comercial.  Apresentação  de  requerimento  de  alteração
contratual perante a JUCERJA. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A inserção de dados ou
apresentação  de  documentos  falsos  perante  a  Junta  Comercial  sob  a  supervisão  do
Departamento  Nacional  do  Registro  do  Comércio  (DNRC)  não  justifica,  por  si  só,  o
reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No
caso,  a  União não foi  ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e  específicos.  Competência  da
Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 130516. Rel. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de
05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

298. Processo: 1.30.001.000612/2016-73 Voto: 1967/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de apologia  à  pedofilia  (CP,  art.  287).  Alegação de que uma
discussão envolvendo dois participantes de reality show transmitido por emissora de televisão
brasileira teria evidenciado, de forma inadequada, a prática de abusos infantis e pedofilia. Revisão
de declínio  (Enunciado nº  32).  Ausência  de  elementos  de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

299. Processo: 1.23.005.000214/2015-71 Voto: 1764/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação  local.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de
desobediência,  não  basta  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 de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004,  p.  349).  Requisitos não atendidos no caso.  Aplicação de multa de R$ 50.000,00.
Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº
6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
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Homologação  do  arquivamento.  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem  aplicação  o
Enunciado nº 43 desta 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

300. Processo: 1.23.005.000217/2015-12 Voto: 1796/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação  local.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de
desobediência,  não  basta  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 de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa. Descumprimento de
embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 79).
Atipicidade penal.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.23.003.000606/2015-50,  Voto n°
804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de atribuições que se recebe como
promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência. Homologação do arquivamento.
No tocante  ao  possível  crime ambiental,  tem aplicação  o  Enunciado  nº  43  desta  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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

301. Processo: 1.23.005.000281/2015-95 Voto: 1798/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
agropecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural
da vegetação local.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Para a configuração do crime de
desobediência,  não  basta  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 de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa. Descumprimento de
embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 79).
Atipicidade penal.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.23.003.000606/2015-50,  Voto n°
804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de atribuições que se recebe como
promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência. Homologação do arquivamento.
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No tocante  ao  possível  crime ambiental,  tem aplicação  o  Enunciado  nº  43  desta  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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

302. Processo: 1.23.005.000282/2015-30 Voto: 1761/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em unidade de conservação estadual e, assim, impediu a regeneração
natural da vegetação local. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Para a configuração do crime
de desobediência,  não basta 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 de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa de R$ 220.000,00.
Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº
6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
Homologação  do  arquivamento.  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem  aplicação  o
Enunciado nº 43 desta 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

303. Processo: 1.23.005.000286/2015-18 Voto: 1690/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  46,  parágrafo  único).  Notícia  de  que  o  proprietário  de  determinada empresa  descumpriu
embargo de atividade madeireira imposto pelo IBAMA e tinha em depósito 52,138 m³ de madeira
serrada, sem autorização do órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Para a configuração do crime de desobediência, não basta 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 de que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572,
Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min.
Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC 14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta
Turma, DJ 29/11/2004, p.  349).  Requisitos não atendidos no caso.  Aplicação de multa de R$
10.000,00. Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa
(Decreto  nº  6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
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Homologação do arquivamento. No tocante ao possível crime ambiental, não há indícios de que a
madeira seja oriunda de 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

304. Processo: 1.23.005.000304/2015-61 Voto: 1861/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação  local.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de
desobediência,  não  basta  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 de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa de R$ 520.000,00.
Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº
6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
Homologação  do  arquivamento.  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem  aplicação  o
Enunciado nº 43 desta 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

305. Processo: 1.23.005.000433/2015-50 Voto: 1827/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art. 60). Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, fez funcionar serraria em
área situada em propriedade particular, sem autorização da autoridade competente. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de  desobediência,  não  basta  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  de  que  o  eventual  não  cumprimento
caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ
08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/11/2014;
RHC 14.341/PR, Rel.  Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004, p. 349). Requisitos não
atendidos no caso. Aplicação de multa. Descumprimento de embargo que configura mera infração
de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 79). Atipicidade penal. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento  n°  1.23.003.000606/2015-50,  Voto  n°  804/2016,  Sessão  n°  636,  29/02/2016,
unânime).  Declínio de atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao
crime de desobediência. Homologação do arquivamento. No tocante ao possível crime ambiental,
tem aplicação o Enunciado nº 45 desta 2ª CCR: A persecução penal do crime previsto no artigo 60
da Lei nº 9.605/98 é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em
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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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

306. Processo: 1.23.006.000144/2015-41 Voto: 1767/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
agrícola em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação  local.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de
desobediência,  não  basta  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 de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa de R$ 1.000.000,00.
Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº
6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
Homologação  do  arquivamento.  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem  aplicação  o
Enunciado nº 43 desta 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: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

307. Processo: 1.33.006.000010/2015-83 Voto: 1612/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 50) e de usurpação de matéria-
prima  pertencente  à  União  (Lei  nº  8.176/91,  art.  2º).  Notícia  de  que,  ao  realizar  obras  de
construção de estrada, a Prefeitura Municipal de Capão Alto/SC teria extraído recursos minerais
(cascalho),  sem  a  devida  autorização,  e  destruído  vegetação  nativa,  objeto  de  especial
preservação, em propriedade particular. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV) e de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Vistoria  realizada.  Não  constatada  a  lavra  de  recursos  minerais.
Incidência do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 227/67 (Código de Mineração) e da Portaria DNPM nº
441/09, segundo os quais independe de outorga de título minerário a execução de trabalhos de
movimentação de terras e de desmonte de materiais  in  natura que se fizerem necessários à
abertura  de  vias  de  transporte.  Não  configuração  do  delito  do  art.  2º  da  Lei  nº  8.176/91.
Homologação do arquivamento em relação a ele. No tocante ao possível crime ambiental, tem
aplicação  o  Enunciado  nº  43  desta  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 pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis
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Callou de Araujó Sá.

Não Provimento do recurso

308. Processo: 1.24.000.001796/2012-72 Voto: 1660/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO.  RECURSO DO  INTERESSADO CONTRA DECISÃO DE
HOMOLOGAÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  PROFERIDA PELA 2ª  CCR/MPF.  ARQUIVAMENTO
FUNDADO  NA APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO  NE  BIS  IN  IDEM.  RECURSO  QUE  NÃO
APRESENTA  ARGUMENTO  CAPAZ  DE  AFASTAR  A  CONCLUSÃO  DA  DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REMESSA DOS AUTOS AO
CONSELHO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Trata-se de recurso do
interessado (representante) contra decisão proferida pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão,
que homologou o arquivamento do presente feito, fundado na existência de outro procedimento
investigatório  que  apurou  os  mesmos  fatos  (possível  concorrência  irregular  de  empresas  de
capitalização com consumidores, quanto a títulos cancelados, suspensos, não comercializados e
sobras de venda, com a permissão da SUSEP e da FENACAP), cujo arquivamento, inclusive,
também já foi objeto de homologação pela 2ª CCR. 2. Em seu recurso, o representante limitou-se
a manifestar, de forma confusa, seu inconformismo quanto ao arquivamento da questão alvo de
representação, sem acréscimo de fatos novos. 3. A decisão da 2ª Câmara deve ser mantida em
sua integralidade, uma vez que o recorrente/representante não apresentou qualquer tese capaz
de  afastar  o  idôneo  fundamento  da  promoção  de  arquivamento  homologada.  4.  Integral
manutenção da decisão de homologação do arquivamento proferida, com remessa dos autos ao
Conselho Institucional do Ministério Público Federal, competente para julgar o recurso interposto
(art. 7º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 120, de 1º/12/2011).

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

Homologação de Arquivamento

309. Processo: DPF/CZS-00120/2015-IPL Voto: 1654/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto crime de fraude em certame de interesse público (CP,  art.  311-A).
Notícia de possível quebra de sigilo das provas do ENEM/2015, tendo em vista que, depois de já
deslacrados e distribuídos, os cadernos de prova dos candidatos faltantes em determinada escola
foram recolhidos para serem redistribuídos em outra escola, onde foi constatada a ausência de 5
pacotes de cadernos de prova. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência.
Informação  de  que  a  entidade  responsável  pela  elaboração  das  provas  havia  dito  que  não
disponibilizaria  cadernos  de  prova  reservas,  orientando  os  coordenadores  municipais  do
ENEM/2015 a adotarem, caso necessário, exatamente o aludido procedimento de redistribuição
das provas dos candidatos faltantes, mediante escolta da Polícia Militar. Os cadernos de prova
deslacrados acabaram nem sendo  usados,  uma vez  que  os  5  pacotes  desaparecidos  foram
encontrados em outra escola, para a qual haviam sido entregues equivocadamente. Inexistência
de  indícios  mínimos  de  que  tenha  ocorrido  vazamento  do  conteúdo  do  caderno  de  prova.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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310. Processo: DPF/CZS-00130/2014-INQ Voto: 1745/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de estelionato majorado tentado e falsificação de documento
particular (CP, art. 171, § 3º, c/c art. 14, II, e art. 298). Suspeita de Juiz Federal de que, depois do
óbito  de  seu  marido,  a  fim  de  obter  pensão  por  morte,  a  investigada  teria  ajuizado  ação
previdenciária  instruída com documentos particulares falsos.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Perícia documentoscópica que não confirmou a falsidade dos
documentos. Ausência de indícios de materialidade 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

311. Processo: DPF/GVS/MG-00590/2014-INQ Voto: 1502/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Relatório encaminhado pelo
Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS), noticiando irregularidades na execução
de  ações  do  programa  Farmácia  Popular  do  Brasil,  imputadas  aos  representantes  legais  de
pessoa jurídica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ações desconformes com as
normas do programa que configuram meras irregularidades administrativas e sequer acarretaram
prejuízo ao erário. Ausência de indícios de fraude ou de obtenção de vantagem ilícita. Medidas
adotadas pelo órgão de fiscalização que foram suficientes para sanar as irregularidades. Falta de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

312. Processo: SRPF-AP-00220/2015-INQ Voto: 2001/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 16/09/2005.
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 quase dez anos desde o último saque, o que faz esmaecer a memória dos fatos na lembrança
de eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

313. Processo: 1.01.004.000203/2015-68 Voto: 1605/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil
Pública). Possível omissão no fornecimento de dados indispensáveis à propositura de ACP, por
parte de Prefeito Municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Verificação de
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que  os  ofícios  requisitórios  não  foram  recebidos,  pessoalmente,  pelo  Prefeito,  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
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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

314. Processo: 1.04.004.000009/2016-51 Voto: 1902/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).
Expediente oriundo da PRM  Paranavaí/PR, em que o Procurador lá oficiante, após ter expedido
recomendação a diversas Prefeituras da região, entendeu configurado o referido crime por parte
de alguns Prefeitos que não se manifestaram se acatariam as recomendações expedidas nestes
autos, mesmo depois de intimados com ofício entregue em mãos por esta PRM.... Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). A requisição ministerial não foi para obtenção de
dados  técnicos  indispensáveis  à  propositura  de  uma  ação  civil  pública,  mas  para  que  os
destinatários informassem se acataram a recomendação e, se sim, que indicassem as medidas
adotadas para o seu cumprimento. Não demonstração da indispensabilidade dos supostos dados,
nos termos do art. 10 da Lei da ACP. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do
arquivamento.

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

315. Processo: 1.11.000.000079/2016-13 Voto: 1860/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente comunicando possível ocorrência de infração ambiental, decorrente
de deixar de incluir atividades potencialmente poluidoras no Cadastro Técnico Federal. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

316. Processo: 1.12.000.000237/2015-17 Voto: 1740/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP,
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art. 171, §3°). Supostas irregulares na concessão de benefício assistencial. Comunicação de que
beneficiária  de  prestação  continuada  prevista  na  LOAS  (que  também  é  autora  de  ação
previdenciária  de  conversão  de  auxílio  ao  idoso  para  aposentadoria  por  idade)  relatou,  em
audiência em Juizado Especial Federal Cível, a existência de um intermediário entre a agência do
INSS  e  a  população  que  pleiteia  algum  benefício  previdenciário  na  localidade.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência. Oficiada, a Gerência Executiva do INSS informou
que  não  há  em  seu  quadro  funcional  servidor  com  o  nome  indicado  pela  autora  da  ação
previdenciária. Informações de que não se tem notícia da existência de tal pessoa, sendo inviável
procurar dentre os residentes na localidade quem seria o suposto autor do fato. Homologação do
arquivamento.

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

317. Processo: 1.15.000.001077/2015-11 Voto: 1716/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  prática do crime previsto no art.  293,  I,  do CP.
Suposta falsificação de selos de controle de IPI por empresa de tabaco. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 07/2002. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109,
III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

318. Processo: 1.19.000.000145/2016-59 Voto: 1669/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível incitação ao crime (CP, art. 286). Representação particular comunicando
a existência de sítio eletrônico que incitaria a violência física e psicológica contra as mulheres.
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Encaminhamento  dos  autos  ao  Setor  de
Informática da PR/MA. Parecer cuja conclusão é a de que não foi possível acessar e imprimir a
página, bem como verificar os donos e a localização do sítio. Ausência de prova da materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

319. Processo: 1.20.000.000834/2015-61 Voto: 1804/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Suspeita  do
representante de que alguém estaria recebendo, em seu nome, benefício assistencial pago pelo
INSS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Após a realização de
pesquisa na base de dados da DATAPREV, constatou-se a inexistência de qualquer benefício
cadastrado em nome do representante. Ausência de indícios mínimos de materialidade 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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320. Processo: 1.23.000.000219/2016-24 Voto: 1777/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 50). Desmatamento de 01 ha de
floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV).  Fato ocorrido em 25/10/2006. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

321. Processo: 1.23.000.000304/2016-92 Voto: 1772/2016 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, 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$ 150,00 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

322. Processo: 1.23.000.000360/2016-27 Voto: 1775/2016 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

323. Processo: 1.23.000.000442/2016-71 Voto: 1803/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de injúria (CP, art. 140) contra determinadas pessoas,
por meio da internet. Revisão de arquivamento (LC n° 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.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

324. Processo: 1.23.000.000449/2016-93 Voto: 1771/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente comunicando possível ocorrência de infração ambiental, decorrente
de deixar de atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela
autoridade  competente,  visando  a  regularização  no  Cadastro  Técnico  Federal.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

325. Processo: 1.23.000.000543/2016-42 Voto: 1776/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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).
Armazenamento  de  293,111  m³  de  madeira  em  tora,  sem  autorização  do  órgão  ambiental
competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 07/04/2005. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

326. Processo: 1.23.000.000653/2016-12 Voto: 1815/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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). Manter em
depósito 8,659 m³ de madeira serrada, sem autorização do órgão ambiental competente. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 28/01/2003. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

327. Processo: 1.23.000.001352/2012-74 Voto: 1990/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possíveis crimes de furto e roubo (CP, arts. 155 e 157).
Notícia  do  cometimento  de  delitos,  por  "piratas",  nos  rios  e  mar  integrantes  de  reservas
extrativistas  marinhas  do  Pará.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inciso  IV).
Diligências  policiais  não  lograram  confirmar  a  prática  de  crimes,  por  "piratas",  nas  reservas
extrativistas. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental informou que, embora não seja de sua
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atribuição o combate de delitos, tem promovido ações ostensivas no intuito de evitar a "pirataria".
Ausência  de  indícios  da  materialidade  delitiva  capazes  de  justificar  a  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

328. Processo: 1.23.000.001968/2012-45 Voto: 1561/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  ambiental  previsto  no  art.  68  da  Lei  nº
9.605/98 (Deixar, aquele que tiver o dever legal ou contratual de fazê-lo, de cumprir obrigação de
relevante  interesse  ambiental).  Informação  de  que  força  tarefa  realizada  em  2010,  na
Superintendência  do IBAMA no Pará,  identificou 139 ATPF's  "calçadas"  referentes ao ano de
2006, que não haviam sido detectadas anteriormente. Possível omissão dos servidores do IBAMA
lotados naquela Superintendência em realizar o cruzamento entre a 1ª e a 2ª vias das ATPF's, a
fim de averiguar se os dados nelas informados eram os mesmos. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Constatação de que nem sempre era realizada a conferência
das  vias  de  ATPF's  em  razão  da  insuficiência  de  pessoal  para  atender  a  grande  demanda
existente no Estado do Pará, que fazia com que a referida atividade tivesse de ser preterida em
detrimento  de  outras,  como a liberação  de ATPF's e  a  análise  de saldos das empresas  que
prestavam contas mensalmente. Ausência de indícios de dolo ou culpa dos servidores do IBAMA.
Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

329. Processo: 1.23.000.002214/2014-74 Voto: 1524/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possíveis  crimes  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  46,
parágrafo único) e de uso de documento falso (CP, art. 304). Usar ATPF falsa para respaldar a
venda  irregular  de  madeira  serrada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Fato
ocorrido  em  04/09/2003.  Penas  máximas  cominadas  em  abstrato  de  1  e  6  anos.  Prazos
prescricionais de 4 e 12 anos (CP, art. 109, V e III). Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

330. Processo: 1.23.000.002657/2015-46 Voto: 1714/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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).
Armazenamento de 80 m³ de madeira em tora, sem autorização do órgão ambiental competente.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV).  Fato ocorrido em 05/08/1999. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.
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331. Processo: 1.23.001.000059/2016-11 Voto: 1812/2016 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 atender as exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela
autoridade  competente,  visando  a  regularização  no  Cadastro  Técnico  Federal.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

332. Processo: 1.23.002.000026/2016-53 Voto: 1520/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  atender,  no  prazo  concedido,  às
exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, para fins de regularização,
correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental (não proceder
ao recadastramento no sistema de Cadastro  Técnico Federal).  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (Decreto  n°  6.514/08,  arts.  76  e  80).
Aplicação  de  multa  pelo  IBAMA.  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°
1.28.000.000503/2014-52,  Voto  n°  5355/2014,  Sessão  n°  602,  04/08/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

333. Processo: 1.23.005.000419/2015-56 Voto: 1781/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

334. Processo: 1.23.008.000539/2015-23 Voto: 1713/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.065/98, art. 52). Presença do investigado, em
unidade de conservação, com veículo de transporte de madeira em tora (caminhão), visando o
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carregamento,  sem a devida autorização do órgão competente. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). O caminhão não estava carregado. A equipe de fiscalização do IBAMA aplicou
mera advertência ao motorista, todavia sem apreensão do veículo ou de qualquer madeira, até
mesmo porque não foi  flagrada nenhuma. Penalidade administrativa  que, por si  só,  configura
medida suficiente para reprimenda da conduta ilícita do autuado no caso concreto, que sequer
chegou a se consumar. Homologação do arquivamento.

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

335. Processo: 1.24.004.000045/2014-61 Voto: 1495/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTEIRO-PB

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  n°  9.065/98).  Relato  de
diversas irregularidades praticadas pelo investigado em Assentamento do INCRA. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Realizada vistoria no local pelo IBAMA, constatou-se que a
madeira  encontrada  não  apresenta  marca  de  cortes  em  suas  extremidades,  o  que  indicaria
desmatamento preordenado. As sacas de carvão identificadas são oriundas de árvores mortas
existentes na região. Os fiscais do IBAMA não constataram sinais de desmatamento na área.
Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime.  Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  do
disposto no art. 18 do CPP.

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

336. Processo: 1.25.000.003446/2015-56 Voto: 1653/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 15/06/2007.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de procurador ou representante
legal cadastrado. Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético. Lapso temporal que
impossibilita  a  identificação  do  recebedor.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual (transcurso de mais de oito anos
desde o último saque,  o que faz esmaecer a  memória  dos fatos na lembrança de eventuais
testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

337. Processo: 1.25.002.000521/2007-05 Voto: 1519/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crimes contra a ordem tributária (Lei n°
8.137/90, art. 1°, I, e parágrafo único), praticados por representantes de pessoa jurídica. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Com relação ao crime do art. 1°, parágrafo
único, da Lei n° 8.137/90, considerando que os fatos ocorreram anteriormente a 10/2003, extrai-se
dos autos a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III). Os débitos tributários
referentes a um dos Processos Administrativos Fiscais  PAF's foram quitados em 01/11/2007.
Extinção da punibilidade (Lei n° 11.941/09, art. 69). Já os créditos tributários referentes ao outro
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PAF ainda  não  foram definitivamente  constituídos,  pois  se  encontram no  CARF,  aguardando
julgamento. Crime de natureza material. Incidência da Súmula Vinculante n° 24, do STF. Falta de
justa  causa para  persecução penal.  Após o trânsito  em julgado  na esfera administrativa,  por
imposição legal, a Autoridade Fiscal deverá enviar a Representação Fiscal para Fins Penais ao
MPF. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

338. Processo: 1.25.003.000495/2016-98 Voto: 1784/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de  desacato  (CP,  art.  331).  Comunicação  de  que carteiro  foi
interpelado  por  morador,  devido  ao  fato  de  não  ter  deixado  uma  correspondência  no  local
apropriado.  De  acordo  o  termo  de  declarações da  vítima,  o  morador  teria  questionado  se  o
depoente tinha alguma coisa contra ele e dito que o depoente tinha que fazer seu serviço direito.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Não configuração de desacato, não tendo sido
constatada ofensa na conduta descrita.  Mera crítica  proferida ao serviço desempenhado pelo
funcionário público, que não foi injuriosa, difamatória ou caluniosa. Ausência de indícios da prática
de crime. Homologação do arquivamento.

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

339. Processo: 1.25.007.000030/2016-05 Voto: 1857/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 60). Ofício do ICMBio comunicando
possível ocorrência de infração ambiental, tendo em vista a construção de edificação (abrigo para
cavalos), no interior de unidade de conservação (Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange), sem
autorização do órgão ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Após diligências, constatou-se que a edificação havia sido abandonada e não foi possível
identificar o responsável pela sua construção. Obra demolida pela equipe do ICMBio. Ausência de
indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação de arquivamento.

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

340. Processo: 1.25.008.000603/2015-00 Voto: 1936/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
ordem  proferida  pela  Justiça  Federal,  determinando  que  os  representantes  legais  de  duas
pessoas jurídicas fornecessem o Perfil  Profissiográfico Previdenciário  PPP de ex-empregado.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cumprimento da ordem por uma das empresas
investigadas.  Com  relação  a  outra  pessoa  jurídica,  não  se  verifica  omissão  dolosa  em  não
responder  aos  ofícios,  que  decorreu  basicamente  da  aparente  falta  de  informação  e/ou
localização  de  seus  representantes  legais.  Não  constatação  da  prática  do  crime  de
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desobediência. Homologação do arquivamento.

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

341. Processo: 1.28.000.000208/2016-68 Voto: 1801/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de roubo (CP, art. 157). Representação que se limita a noticiar,
genericamente, a ocorrência de "assalto a caixa eletrônico em Rui Barbosa e Poço Branco", sem
fornecer maiores detalhes sobre os fatos, nem indicar o possível autor de tais condutas. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Notícia vaga e imprecisa,  instruída com cópia de
trechos de livros que não têm qualquer relação com os fatos noticiados. Ausência de elementos
de informação mínimos necessários à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

342. Processo: 1.29.000.000304/2016-79 Voto: 1517/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento, por
parte  do  INSS,  de  decisão  judicial  que  determinou  a  implementação  de  benefício  de
aposentadoria especial em favor do autor da ação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Instado a se manifestar, o INSS informou que o benefício foi implantado posteriormente, nos
termos da decisão judicial. Cumprimento, ainda que extemporâneo, da ordem. Circunstâncias do
caso que indicam que a mora em que incorreu o INSS não decorreu de dolo por parte de seus
representantes,  mas  sim  de  possíveis  entraves  e  deficiências  no  funcionamento  da  referida
autarquia.  Não  verificação  do  elemento  subjetivo  necessário  à  caracterização  do  crime  de
desobediência.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

343. Processo: 1.29.003.000921/2015-63 Voto: 1717/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de procurador  ou representante legal  cadastrado.
Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. Ausência
de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação de arquivamento.

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

137



Ata 638 Sessão de Revisão PGR-00135755/2016 

344. Processo: 1.29.003.000923/2015-52 Voto: 1718/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inexistência  de procurador  ou representante legal  cadastrado.
Saques realizados sem renovação de senha. Ausência de indícios de autoria.  Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

345. Processo: 1.30.001.000553/2016-33 Voto: 1821/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
relação a quatro dos casos noticiados (CP, art. 109, III). Com relação aos outros quatro casos, não
há indícios de autoria delitiva. Inexistência de procuradores ou representantes legais cadastrados.
Benefícios recebidos mediante utilização de cartão magnético. Inexistência de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

346. Processo: 1.30.001.000581/2016-51 Voto: 1899/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em
relação a sete dos casos noticiados (CP, art. 109, III). Com relação aos outros três casos, não há
indícios de autoria delitiva. Inexistência de procuradores ou representantes legais cadastrados.
Benefícios recebidos mediante utilização de cartão magnético. Inexistência de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

347. Processo: 1.30.005.000449/2015-28 Voto: 1837/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Comunicação  de  que
advogado  juntou  à  petição  inicial  de  ação  previdenciária  declaração  em que  abria  mão  dos
honorários contratuais e, ao final, peticionou para receber 30% do RPV, na forma estabelecida no
contrato que passou a juntar. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O patrono da causa
esclareceu  que  ocorreu  um  erro  material,  quando  da  juntada  da  petição  que  requeria  os
honorários. Informou que inicialmente havia realmente sido convencionado que haveria cobrança
de honorários, porém, posteriormente, desistiu da cobrança, tendo em vista ter se solidarizado
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com o estado deplorável e doente do constituinte. Ressaltou que houve um equívoco, um erro
material,  quanto à posterior juntada do contrato de honorários, considerando que no escritório
existem outros advogados e estagiários. Não verificação de dolo específico de prejudicar direito,
criar  obrigação,  ou  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante,  necessário  para
configuração do crime de falsidade ideológica. Homologação do arquivamento.

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

348. Processo: 1.30.014.000040/2014-11 Voto: 1530/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  ambiental  previsto  no  art.  60  da  Lei  nº
9.605/98.  Fazer  funcionar estabelecimento potencialmente poluidor  (estaleiro),  sem licença do
órgão ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em
21/10/2011. Pena máxima cominada em abstrato 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

349. Processo: 1.33.009.000185/2015-61 Voto: 1720/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada em razão da comunicação de que beneficiária do Programa Minha
Casa  Minha  Vida  estaria  alugando  um  imóvel  adquirido  por  meio  do  referido  programa  e
financiado pela Caixa Econômica Federal.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). A
negociação  irregular  é  passível  de  medidas  administrativas  a  serem  adotadas  pelo  agente
financeiro, qual seja, a CEF (Lei n° 11.977/2009, arts. 6º-A, § 5º, III e § 6º), inclusive eventual
retomada do imóvel. Ausência de indícios da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

350. Processo: 1.14.000.000070/2016-92 Voto: 1956/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de ameaça e invasão de dispositivo informático (CP, arts. 147 e
154-A). Representante que alega que seu computador e seu aparelho celular foram invadidos por
"hackers",  que  passaram a  monitorá-lo,  ameaçá-lo  e  torturá-lo  "eletronicamente".  Revisão  de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Supostos  delitos  entre  particulares.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

351. Processo: 1.22.000.000549/2016-57 Voto: 1824/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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°, I). Empresa
que  não  teria  enviado  à  ANP,  de  forma  tempestiva,  informações  sobre  sua  movimentação
financeira referente aos meses de maio e junho de 2014, conforme determinado pela legislação.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Enunciado n° 38 desta 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 Ministério Público
Federal, exceto quando houver interesse direto e específico da União, nos termos do art. 109, IV,
da Constituição 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

352. Processo: 1.23.006.000289/2015-41 Voto: 1688/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes ambientais (Lei n° 9.605/98, arts. 38, 46 e/ou 60). Danificar
364,00 hectares de vegetação nativa, ter em depósito carvão vegetal e fazer funcionar fornos de
produção de carvão sem licença dos órgãos ambientais competentes. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e  o Dr. José Adonis Callou de Araujó Sá.

353. Processo: 1.23.007.000027/2016-58 Voto: 1828/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação local. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de
desobediência,  não  basta  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 de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa. Descumprimento de
embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 79).
Atipicidade penal.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.23.003.000606/2015-50,  Voto n°

140



Ata 638 Sessão de Revisão PGR-00135755/2016 

804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Homologação do arquivamento quanto ao crime
de desobediência. No tocante ao possível crime ambiental, tem aplicação o Enunciado nº 43 desta
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. Arquivamento que se recebe como promoção
de declínio de atribuições quanto ao crime ambiental.  Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

354. Processo: 1.30.007.000041/2015-36 Voto: 2500/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental previsto no art. 56 da Lei 9.605/98. Caminhão autuado
no âmbito da Operação Modal/2014, transportando 120 MDC, carvão vegetal, (ONU 1361), sem a
autorização  do  órgão  ambiental  competente.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª
CCR/MPF). Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União, de
suas  entidades  autárquicas,  ou  empresas  públicas  federais.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

355. Processo: PR/SP-3000.2012.003299-0-INQ Voto: 2004/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (LC Nº 75/93, ART. 62, VII).
IRREGULARIDADES  NO  PEDIDO  DE  INSCRIÇÃO  FORMULADO  NA  SECRETARIA  DO
PATRIMÔNIO  DA UNIÃO  EM SÃO  PAULO,  PARA OCUPAÇÃO  DA ILHA DOS  GATOS,  NO
MUNICÍPIO  DE  SÃO  SEBASTIÃO/SP.  APLICAÇÃO  DO  DISPOSTO  NO  ART.  70  DO  CPP.
CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A  ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA EM SÃO PAULO. 1. Inquérito Policial instaurado na Superintendência Regional em
São  Paulo  para  investigar,  em  princípio,  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171),  vez  que  os
investigados, sem amparo legal e com documentos inidôneos, teriam pleiteado junto à Secretaria
de Patrimônio da União a titularidade e ocupação da denominada Ilha dos Gatos, área de marinha
localizada no Município de São Sebastião/SP. 2. Declínios de atribuições pelos Procuradores da
República com ofício na PR/SP e na PRM-São José dos Campos/SP. 3. O Membro do MPF
oficiante  na PRM-Caraguatatuba/SP,  a quem foi  distribuído o  IPL já  relatado,  discordando do
posicionamento dos Colegas, suscitou o presente conflito negativo de atribuições. 4. In casu, em
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se tratando de crime tentado (CP, art. 14, II), a competência, em regra, é determinada segundo o
lugar em que se praticou o último ato de execução (CPP, art.  70), ou seja, a cidade de São
Paulo/SP, onde se deu o pedido de inscrição irregular perante a Secretaria do Patrimônio da
União - SPU. 5. Fixação da atribuição da Procuradoria da República no Estado de São Paulo 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  Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

356. Processo: JF/SC-5023953-33.2013.4.04.7200-
APE - Eletrônico 

Voto: 1138/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: AÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO PERANTE JUNTA
COMERCIAL  E  OBTENÇÃO  DE  INSCRIÇÃO  NO  CADASTRO  NACIONAL  DA  PESSOA
JURÍDICA  CNPJ,  NA  QUALIDADE  DE  EMPRESÁRIO  INDIVIDUAL.  SUPOSTOS  CRIMES
DESCRITOS  NOS  ARTS.  297  E  304  DO  CP.  PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA (CPP, ART. 28). OFENSA A INTERESSES E SERVIÇOS DA
UNIÃO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Ação  Penal  proposta  pelo  MPF  em  que  se  apura  a  utilização  de  documento
ideologicamente falso perante Junta Comercial que resultou na obtenção de registro na qualidade
de  empresário  individual.  Tal  registro  gerou  a  respectiva  inscrição  no  Cadastro  Nacional  da
Pessoa  Jurídica   CNPJ  da  Receita  Federal.  2.  O  membro  ministerial  oficiante  requereu  a
declinação de competência para a Justiça Estadual, haja vista a Jurisprudência do TRF4/SC e do
Juízo da 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC adotarem o entendimento de que a apuração do
crime de apresentação de documentos falsos perante a Junta Comercial não é da competência da
Justiça Federal. 3. Discordância da Magistrada. 4. Em que pese a conduta de utilizar documento
ideologicamente  falso  perante  Junta  Comercial  não  justificar,  por  si  só,  o  reconhecimento  da
competência da Justiça Federal, in casu, o falsum praticado resultou na obtenção de inscrição no
CNPJ, o qual é gerido pela Receita Federal do Brasil, com o que houve ofensa direta e específica
a órgão do Ministério da Fazenda pertencente à estrutura da União Federal, o que patenteia a
competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

357. Processo: DPF/JFA-00415/2014-INQ Voto: 2002/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342),
PRATICADO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA
DE  INDÍCIOS  DE  CRIME.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28).
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 indícios da prática de crime. 3. Discordância do Juiz
Federal. 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
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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.  Arquivamento  prematuro.  7.  Designação  de  outro
Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

358. Processo: JF/PR/CUR-5010971-
05.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 1892/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90,
ART. 1º). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO
N° 19 DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para
apurar a prática do crime contra a ordem tributária (art. 1º, da Lei nº 8.137/90). 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento em razão de a empresa investigada ter promovido o
parcelamento  dos  débitos  tributários.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  por  entender  que  o
parcelamento  gera  a  suspensão  da  pretensão  punitiva  estatal,  não  sendo  o  caso  de
arquivamento. 4. A Lei nº 12.382/11 acrescentou o § 1º ao art.  83 da Lei n° 9.430/1996, que
estabelece:  'Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação
fiscal  para  fins  penais  somente  será  encaminhada ao Ministério  Público  após a  exclusão  da
pessoa  física  ou  jurídica  do  parcelamento.'  5.  Cumpre  observar  que  o  arquivamento,  nessa
hipótese, não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de
novas provas (CPP, art. 18), que, no caso, é a notícia da eventual exclusão da pessoa física ou
jurídica do parcelamento. 6. O Enunciado nº 19 desta 2ª Câmara foi reformado na 89ª Sessão de
Coordenação, de 10/11/2014, passando a vigorar com a seguinte redação: 'Suspensa a pretensão
punitiva dos crimes tributários, por força do parcelamento do débito, os autos de investigação
correspondente poderão ser arquivados na origem, sendo desarquivados na hipótese do §1º do
art. 83 da Lei nº 9.430/1996, acrescentado pela Lei nº 12.382/11'. 7. Insistência no arquivamento.

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

359. Processo: JF/PR/CUR-5039157-
04.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 2063/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES CONTRA A HONRA DE DEPUTADO FEDERAL COMETIDOS
POR  MEIO  DE  REDE  SOCIAL.  ARQUIVAMENTO  FUNDAMENTADO  NA  AUSÊNCIA  DE
AUTORIA.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL.  ART.  28  DO  CPP.  POSSIBILIDADE  DE
DILIGÊNCIAS.  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  a
responsabilidade  criminal  pelo  envio  de  mensagens  ofensivas,  por  meio  de  rede  social,  em
desfavor de Deputado Federal. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento
do feito por ausência de autoria. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. Possibilidade de obtenção de
informações sobre o usuário e o endereço IP ((internet protocol) utilizado para as postagens. 5.
Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério
Público  Federal  poderá  concluir,  extreme  de  dúvidas,  se  existem elementos  suficientes  para
deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 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 Osterno
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Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

360. Processo: JF/ROO-0000117-25.2016.4.01.3602-
INQ

Voto: 1820/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE RONDONÓPOLIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art.  149).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências empreendidas pelo Ministério do
Trabalho  e  Emprego  não  constataram irregularidades.  Inexistência  de  situação  que  configure
trabalho  em condições  degradantes,  aptas  a  ensejar  o  resgate  de  empregados  na  condição
análoga à de escravo. Inocorrência de coação ou submissão a jornadas exaustivas. Ausência de
qualquer indício de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

361. Processo: JFRS/SMA-5009211-
69.2014.4.04.7102-INQ - Eletrônico 

Voto: 1703/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTA MARIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, § 3º, DO
CP),  EM DETRIMENTO DA CONAB. ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE
DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP). ARQUIVAMENTO PREMATURO.
CARÊNCIA DE DILIGÊNCIAS QUE ESCLAREÇAM MELHOR OS FATOS. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado a partir de comunicação da Companhia
Nacional  de  Abastecimento   CONAB  noticiando  irregularidades  praticadas  no  Programa  de
Aquisição de Alimentos (PAA), que pode configurar suposta prática do delito previsto no art. 171,
§3º, do Código Penal. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
por ausência de dolo e de prejuízo ao erário, vez que os valores pagos indevidamente foram
ressarcidos aos cofres públicos. 3. Discordância do Magistrado. 4. Em que pese os valores pagos
indevidamente terem sido ressarcidos aos cofres públicos, entendo que tal situação não afasta a
responsabilidade de quem praticou a conduta.  5. Havendo indícios de materialidade do delito
previsto no art. 171, § 3º, do CP, o arquivamento dos autos mostra-se prematuro, carecendo de
diligências que esclareçam melhor os fatos, notadamente quanto à autoria, já que nesta fase pré-
processual vigora o princípio in dubio pro societate. 6. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

362. Processo: JF/SP-0012050-95.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 2046/2016 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, I , DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28).  CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA DE  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
eventual  crime de tráfico  internacional  de drogas previsto  no art.  33 c/c  art.  40,  I,  da Lei  nº
11.343/06,  tendo  em  vista  a  apreensão  de  0,113g  (cento  e  treze  gramas)  de  sementes  de
maconha (Cannabis Sativa L), supostamente importadas por pessoa residente em Sâo Paulo/SP.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do Inquérito Policial alegando
atipicidade material para o crime de tráfico, se embasando na pequena quantidade de sementes
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de  maconha  encontradas  para  fins  de  consumo  próprio.  3.  O  Juiz  Federal,  por  sua  vez,
determinou a remessa dos autos a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28
do  CPP,  considerando  que  a  importação  de  sementes  de  qualquer  planta  utilizada  para  a
produção de substâncias entorpecentes é considerado crime pelo nosso ordenamento jurídico. 4.
Depreende-se que a conduta do investigado ajusta-se, em princípio, ao previsto no art. 33 c/c art.
40, I, da Lei nº 11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do
entorpecente,  ainda que para consumo próprio, o que afasta,  assim, a tese de atipicidade da
conduta.  5.  Precedente  STJ  (AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015). 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  inaplicável  o  princípio  da  insignificância  e,  portanto,  inadequado  o
arquivamento do feito. 7. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do
MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

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

363. Processo: JF/SP-0012825-81.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 1707/2016 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.  A Procuradora da República oficiante  entendeu pela atipicidade
quanto  ao  crime  de  tráfico  internacional  de  entorpecentes  e  enquadrou  a  conduta  no  crime
previsto no art. 334-A do CP. Promoveu o arquivamento dos autos pela aplicação do princípio da
insignificância. 3. Discordância da Juíza Federal quanto à aplicação do princípio da insignificância.
4. Embora as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol),
tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no
inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou
o produto químico destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores
da produção. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a apreensão, na
residência do paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo
penal  'ter  em  depósito'  e  'guardar'  matéria-prima  destinada  à  preparação  de  substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76),
não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º 6.368/76 corresponde ao teor
do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Independentemente de a importação das sementes
ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a
conduta investigada reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, sendo, por isso,
prematuro o arquivamento.  Precedentes da 2ª  CCR. 7.  Não homologação do arquivamento e
designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

364. Processo: JF/UMU-5000001-60.2015.4.04.7004-
IP - Eletrônico 

Voto: 1885/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART.
28).  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito Policial  instaurado para apurar possível  prática do crime de descaminho,
previsto nos artigos 334 do Código Penal, em razão da apreensão de diversas mercadorias de
origem estrangeira na posse da investigada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância, haja vista que valor
dos tributos não recolhidos perfaz a importância de R$ 17.688,11, abaixo do valor adotado pela
jurisprudência como significativo para fins penais (R$ 20.000,00). 3. Discordância do Magistrado.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
aplica-se ao crime de descaminho para afastar a justa causa para a abertura da persecução
penal. Nesse mesmo sentido, este Colegiado editou o Enunciado 49 (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.
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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

365. Processo: JF/UMU-5000595-11.2014.4.04.7004-
INQ - Eletrônico 

Voto: 1886/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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  11.500  maços  de  cigarros  de  origem
estrangeira  em  poder  da  investigada.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado.
4. 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  11.500  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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

366. Processo: DPF/AM-00263/2012-INQ Voto: 2005/2016 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI
Nº 9.605/98, ARTS. 46 E 60, E CP, ARTS. 288 E 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
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(ENUNCIADO  Nº  33  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. Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes descritos nos artigos 46 e
60 da Lei nº 9.605/98, e artigos 288 e 299 do Código Penal, consistente na inserção de dados
falsos no sistema oficial de controle DOF. 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 do STJ. 3. O Documento de Origem Florestal
(DOF)  constitui-se em licença obrigatória  para o  controle  do transporte  e  armazenamento de
produtos e subprodutos florestais de origem nativa, contendo as informações sobre a procedência
de tais produtos e subprodutos,  gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema DOF.  O
controle  do documento dar-se-á por  meio do Sistema DOF, instituído pelo  Ministério  do Meio
Ambiente  e  inserido  no  endereço  eletrônico  do  IBAMA,  já  que  o  sistema  é  gerido  por  esta
autarquia  federal,  o  que  justifica  o  interesse da União.  4.  É nítida  a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  membro  do  ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

367. Processo: DPF/AM-01133/2015-INQ Voto: 1809/2016 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI
Nº 9.605/98, ART. 60 E CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO
Nº 33 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.
Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes descritos no art. 60 da Lei nº 9.605/98 e
art. 299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema oficial de controle
DOF.  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 do STJ. 3. O Documento de Origem Florestal (DOF) constitui-se em
licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos
florestais de origem nativa,  contendo as informações sobre a procedência  de tais  produtos e
subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema DOF. O controle do documento
dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do Meio Ambiente e inserido no
endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta autarquia federal, o que justifica
o interesse da União. 4. É nítida a competência da Justiça Federal, uma vez que a infração penal
é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal, incidindo no caso a norma do art. 109, inc.
IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do declínio de atribuições. Designação de outro
membro do ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  por maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

368. Processo: 1.21.000.000781/2015-41 Voto: 6224/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO GROSSO DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE MADEIRA SEM O
DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL  DOF.  REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
(ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar possível crime ambiental (art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98),
consistente no transporte e armazenamento de lascas vegetais da espécie faveiro, para venda,
sem o Documento de Origem Florestal - DOF e a respectiva nota fiscal. 2. Promoção de declínio
de atribuições. 3. O Documento de Origem Florestal  (DOF) constitui-se em licença obrigatória
para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem
nativa, contendo as informações sobre a procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo
sistema eletrônico denominado Sistema DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do
Sistema DOF, instituído pelo Ministério do Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do
IBAMA, já que o sistema é gerido por esta autarquia federal, o que justifica o interesse da União.
4.  É nítida a competência da Justiça Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em
prejuízo  do  IBAMA,  autarquia  federal,  incidindo  no  caso  a  norma  do  art.  109,  inc.  IV,  da
Constituição  Federal.  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,  por   maioria, deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

369. Processo: 1.23.001.000407/2015-61 Voto: 2061/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  Nº  9.605/98).
DESCUMPRIMENTO  DE  EMBARGO  LAVRADO  PELO  IBAMA.  DESENVOLVIMENTO  DE
ATIVIDADE  AGROPECUÁRIA  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. Procedimento
Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática de crime ambiental consistente no
descumprimento de embargo lavrado pelo IBAMA, o que impediu a regeneração natural da área.
2. Declínio de atribuição sob o fundamento de que a infração não foi cometida em área federal e,
assim, não ocorreu lesão a bem, serviço ou interesse da União. 3. Ao descumprir o embargo da
área 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. 4. Não homologação do declínio e designação outro Membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

370. Processo: 1.23.005.000211/2015-37 Voto: 2060/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98). DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO
LAVRADO PELO IBAMA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). LESÃO
DIRETA  AOS  SERVIÇOS  PRESTADOS  PELA  ENTIDADE  AUTÁRQUICA  FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta
prática de crime ambiental consistente no descumprimento de embargo lavrado pelo IBAMA, o
que impediu a regeneração natural da área. 2. Declínio de atribuição sob o fundamento de que a
infração não foi cometida em área federal e, assim, não ocorreu lesão a bem, serviço ou interesse
da União. 3. Ao descumprir o embargo da área 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. 4. Não homologação do declínio e designação
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outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

371. Processo: 1.26.000.003311/2015-53 Voto: 1810/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação da Justiça do Trabalho para comparecimento
de membro do Ministério Público Federal à audiência marcada na Vara do Trabalho de Vitória de
Santo Antão/PE, na condição de custos legis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Inexistência  de  matéria  criminal  a  ser  revista.  Não  conhecimento.  Remessa  dos  autos  à  1ª
Câmara de Coordenação e Revisão (Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos em
Geral), para análise do feito no âmbito de suas atribuições.

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

372. Processo: 1.31.000.001203/2015-86 Voto: 2065/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. 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 dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que  justifica  o  interesse da União.  4.  É nítida  a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 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, a maioria,  deliberou pela  não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de
Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

373. Processo: 1.16.000.000311/2016-29 Voto: 1704/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, § 1°). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de moeda falsa
(CP, art. 289, § 1º), em razão de policiais militares terem flagrado o investigado comercializando
cocaína e portando uma cédula inautêntica de R$ 20,00. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito por ausência de autoria.  3.  Verifica-se que nos autos não
consta  informação acerca  de  possível  interrogatório  do  investigado,  ou  dos  outros  indivíduos
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abordados  possíveis compradores - no momento da apreensão. 4. Somente após o exaurimento
das diligências  capazes de  esclarecer  o  ocorrido,  é  que  o  Ministério  Público  Federal  poderá
concluir, extreme de dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se
deve  requerer,  de  forma  segura,  o  arquivamento  do  processo.  5.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

374. Processo: 1.33.000.000688/2015-16 Voto: 1626/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NA
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  (ART.  62,  IV,  LC  Nº  75/93).
INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de  sonegação  de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 2. O Procurador da República oficiante, considerando
que os valores suprimidos somam a quantia de R$ 9.404,33,  promoveu o arquivamento com
fundamento no princípio da insignificância. 3. Quanto à aplicação do princípio da insignificância
nos crimes que atingem a Previdência Social, o STF vem reiteradamente decidindo que não há
que se falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem
jurídico  de  caráter  supraindividual,  qual  seja,  o  patrimônio  da  Previdência  Social  ou  a  sua
subsistência financeira. Precedentes do STF: HC: 121964 SC, RHC 117095/SP, HC 98.021/SC,
HC 91.704, HC 102.550, HC 107.041. 4. Inaplicabilidade do princípio da insignificância ao crime
previsto no artigo 337-A do Código Penal. 5. Não homologação do arquivamento e designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido o Dr. José Osterno Campos de Araújo.
Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

375. Processo: DPF/PE-00174/2015-INQ Voto: 1788/2016 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Representação  acerca  da
ocorrência de movimentações financeiras, supostamente fraudulentas, entre contas titularizadas
por duas correntistas da Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Solicitações de restituições dos valores negadas pela CEF ante a inocorrência de indícios
de fraudes eletrônicas nas citadas movimentações. Ações judiciais propostas pelas correntistas. A
CEF não restituiu qualquer valor posto que as autoras não obtiveram decisão judicial favorável
nos processos intentados. Conforme informação da própria Caixa Econômica Federal não houve
prejuízo  financeiro  àquela  Empresa  Pública  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.

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

376. Processo: 1.11.000.000091/2016-10 Voto: 1709/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56). Transporte interestadual de
produtos perigosos (silicato de sódio), 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  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a
atribuição do Parquet Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

377. Processo: 1.11.000.000093/2016-17 Voto: 1710/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56). Transporte interestadual de
produtos perigosos (ácido sulfúrico), 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  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a
atribuição do Parquet Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

378. Processo: 1.14.006.000011/2016-64 Voto: 2006/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Possível tortura psicológica e ameaça ocorridas em casa do
estudante mantida por prefeitura municipal, praticadas, em tese, por servidora da municipalidade.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento
de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

379. Processo: 1.15.000.002541/2015-89 Voto: 1889/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representação que noticia possíveis
descontos  indevidos  em  contracheque,  referentes  a  empréstimo  consignado  contratado  com
instituição bancária, sociedade de economia mista. Revisão de declínio (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 lesão ao patrimônio do particular
ou  da  sociedade  de  economia  mista.  Fato  que  não  envolve  a  utilização  de  verbas  federais.

151



Ata 638 Sessão de Revisão PGR-00135755/2016 

Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

380. Processo: 1.22.020.000210/2015-31 Voto: 1792/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a Ordem Econômica (Lei 8.137/90, art. 4º, incisos I e II), em
virtude  de  suposto  cartel  formado  por  donos  de  combustíveis,  no  município  de  Muriaé/MG.
Revisão de declínio (Enunciado 32 - 2ª CCR/MPF). A prática, em tese, de crime contra a Ordem
Econômica, consistente na formação de cartel, somente atrai a competência da Justiça Federal
quando  ocorre  em  localidades  diversas  e  em  territórios  distintos,  evidenciando  o  interesse
suprarregional (HC 117.169/SP, Quinta Turma, DJe 16/03/2009), o que não se verifica no caso dos
autos.  Ausência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

381. Processo: 1.23.000.000331/2016-65 Voto: 1818/2016 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

382. Processo: 1.23.001.000238/2014-89 Voto: 1793/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF
acerca  de  suposto  bloqueio  da  BR-155,  por  manifestantes  do  MST,  com  impedimento  da
passagem  de  veículos  de  empresa  que  fornece  oxigênio  medicinal  a  hospitais  de  diversos
municípios do Estado do Pará.  Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR).  Questão não
relacionada a interesse da União. O bloqueio de rodovia, por si só, não atrai a competência da
Justiça Federal e consequente atribuição do MPF. Homologação do declínio de atribuições aos
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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383. Processo: 1.25.000.000525/2016-96 Voto: 1708/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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 do recebimento de mensagens de cunho sexual por meio de aplicativo da
internet, em razão de possível falsificação e apropriação indevida do nome e número do celular da
noticiante. Suposto 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  qualquer
elemento  de informação capaz de justificar  a  atribuição  do Ministério  Público  Federal  para a
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

384. Processo: 1.30.001.000154/2016-72 Voto: 1689/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Representação com solicitação de análise de vídeos vinculados ao youtube.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Vídeos contendo clipes musicais com conteúdo
de suposta apologia ao crime. Inexistência de indícios de lesão a bem, interesse ou serviço da
União ou de entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

385. Processo: 1.30.001.005104/2015-09 Voto: 1613/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia suposto crime de exploração sexual (CP, art. 228).
Revisão de declínio (Enunciado n° 32  2a CCR). Possível ocorrência de exposição de mulheres de
forma sexual, além de incentivo a violência e a discriminação a essas em shows e vídeos de
cantor, sendo estes divulgados em redes sociais. Inexistência de elementos que denotem ofensa
a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

386. Processo: 1.30.001.005666/2015-44 Voto: 1858/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Representação criminal.  Possível  apologia ao uso de entorpecente -  maconha (CP,  Art.  287).
Drogas consumidas durante os shows de banda de Rock. Revisão de declínio (Enunciado 32 da
2ª  CCR).  Ausência  de indícios  de transnacionalidade  na conduta.  Ausência  de elementos  de
informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Súmula  522  do  STF1.  Precedente  STF (HC 103945,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI,
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Primeira  Turma,  julgado  em 26/04/2011,  DJe-107  DIVULG 03-06-2011 PUBLIC 06-06-2011)2.
Precedente STJ (CC 115.595/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
28/09/2011, DJe 10/10/2011)3 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

387. Processo: 1.34.001.004083/2015-57 Voto: 1696/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Relatório de Inteligência Financeira  RIF, do Conselho de
Controle  de  Atividades  Financeiras  -  COAF,  dando  conta  de  movimentações  financeiras
incompatíveis  com a capacidade financeira  de empresas do ramo de transportes e venda de
combustível. Possível 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.  Hipótese em que os elementos iniciais  evidenciam a ocorrência de crime
antecedente  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Ausência  de  qualquer  elemento  capaz  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

388. Processo: 1.34.007.000037/2016-18 Voto: 1808/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando suposto
crime ambiental, consistente no despejo de dejetos de esgoto em rio estadual (Tietê). Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). 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
Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

389. Processo: 1.34.015.000607/2015-81 Voto: 1814/2016 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 estelionato (CP, art. 171). Revisão de Declínio (Enunciado nº
32  da  2ª  CCR).  Representação  que  noticia  a  realização  de  diversos  depósitos  de  origem
desconhecida na conta corrente  da noticiante,  mantida em instituição bancária,  sociedade de
economia mista. Inexistência de prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específico da União,
de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  qualquer  elemento  de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação de declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

390. Processo: 1.26.000.000471/2016-21 Voto: 1961/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e uso de documento
falso (CP, art. 304). Uso de certidão de nascimento ideologicamente falsa perante a Fundação
Joaquim Nabuco - FUNDAJ. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Falecimento do
investigado.  Extinção  da punibilidade  (art.  107,  I,  do CP).  Homologação do  arquivamento.  2)
Registrar como seu filho de outrem (CP, art. 242). Conduta atribuída ao cônjuge sobrevivente.
Competência da Justiça Estadual.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno Campos de Araújo e  a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge.

Homologação de Arquivamento

391. Processo: DPF/JFA-00001/2015-INQ Voto: 1706/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 9 (nove) parcelas de benefício
previdenciário após a morte do segurado em 19/06/2005. Benefício recebido mediante a utilização
de cartão magnético. Segurada que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de
indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo no 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

392. Processo: DPF/RN-01079/2013-IP Voto: 1963/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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 10/2003 a 06/2004, após a morte do segurado em 06/09/2003.
Segurado  que  não possuía procurador  ou representante legal  cadastrado.  Benefício  recebido
mediante  utilização  de  cartão  magnético.  Lapso  temporal  que  impossibilita  a  identificação  do
recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual (transcurso de mais de onze anos, o que faz esmaecer a memória dos
fatos na lembrança de eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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393. Processo: DPF/ROO-00079/2015-IPL Voto: 1701/2016 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  introdução  de  moeda  falsa  em
circulação (CP, art. 289, §1°).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligências.
Oitiva  dos  envolvidos:  o  comerciante  que  recebeu a nota  falsa e  o  que  pagou a  mercadoria
adquirida,  também  comerciante.  Inexistência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.
Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama probatório  atual.  Necessidade  de
comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do
Banco  Central  do  Brasil  (MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.
Homologação do arquivamento.

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

394. Processo: JF/JZO/BA-0001567-
21.2016.4.01.3305-INQ

Voto: 1964/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de furto de placas e postes de balizamento
pertencentes à Administração da Hidrovia do São Francisco  AHSFRA, órgão que exerce suas
atribuições por delegação do DNIT (autarquia federal). Art. 155 do CP. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

395. Processo: SRPF-AP-00144/2015-INQ Voto: 1802/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de falso testemunho (CP, art.  342), praticado em reclamação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,IV). Ausência de elementos suficientes
para o convencimento sobre a falsidade no depoimento. Medida de tempo e distância depende do
referencial. Atipicidade. Inexistência de potencialidade lesiva. Inocorrência de falso testemunho.
Ausência de dolo. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/20131; AgRg no AREsp 628148/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Quinta Turma, DJe 04/08/20152. Homologação do arquivamento.

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

396. Processo: 1.11.000.000078/2016-61 Voto: 1991/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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)  referente  à  não  inclusão  das  atividades  de  depósito  de  produtos  químicos  e  produtos
perigosos  (explosivos,  detonantes,  pólvora).  Atipicidade  da  conduta.  Infração  meramente
administrativa. Ausência de providências a serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal.
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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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

397. Processo: 1.11.000.000763/2015-14 Voto: 1891/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia possíveis crimes de invasão a domicílio, ameaça e
abuso de poder atribuídos a fiscal do ICMBio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências. Informação técnica e documentos apresentados pelo investigado. Mero exercício do
poder de polícia decorrente da ação fiscalizatória do agente do ICMBio. Inexistência de qualquer
indício de materialidade. Homologação do arquivamento.

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

398. Processo: 1.11.000.000881/2015-14 Voto: 7233/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  I).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O contribuinte obteve isenção do Imposto sobre Produto
Industrializado  IPI, na aquisição de veículo destinado a transporte individual de passageiro (táxi),
mediante apresentação de permissão para taxista inidônea. O crédito tributário constituído atingiu
o montante  de R$ 4.731,37  (sem inclusão de  juros  e  multa).  Incide ao caso a aplicação  do
princípio  da  insignificância,  haja  vista  a  inexpressiva  ofensa  ao  bem  jurídico  tutelado,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no
art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2004. Precedentes do STJ: Resp
1306425/RS1, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 01/07/2014. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

399. Processo: 1.11.001.000039/2016-53 Voto: 1817/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º), via processo judicial, contra o
INSS. Investigado que pleiteou a concessão de benefício assistencial de prestação continuada, na
condição  de  deficiente,  alegando  não  possuir  meios  de  prover  sua  subsistência,  fato  não
comprovado. Pedido indeferido pelo Juízo que enquadrou a conduta como litigância de má-fé e
condenou a demandante ao pagamento de multa, no valor de R$ 77,00. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de utilização de documento falso no processo ou ocorrência
de qualquer outro  delito.  Exercício  do direito  constitucional  de petição e ação.  Atipicidade da
conduta perpetrada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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400. Processo: 1.14.000.003419/2015-67 Voto: 1697/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Decisão do Juízo da 29ª Vara do
Trabalho  determinando  que  o  Procurador-Geral  do  Estado  encaminhasse  cópia  de  processo
administrativo. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A ordem legal emanada do Juízo
Trabalhista não foi dirigida pessoalmente ao Procurador do Estado vinculado ao feito em trâmite
na  29ª  Vara  do  Trabalho,  responsável  por  atender  à  demanda  judicial.  Ciência  pessoal  e
inequívoca da referida ordem por quem tinha o dever de cumpri-la não evidenciada nos autos.
Homologação do arquivamento.

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

401. Processo: 1.15.001.001406/2015-14 Voto: 1800/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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). Depoimento da testemunha não foi
decisivo para formar o convencimento do magistrado. Irrelevância da negativa da testemunha em
que se discutia o vínculo laboral. Atipicidade. Inexistência de potencialidade lesiva. Precedentes
do  STJ:  AgRg  no  REsp  1269635/MG,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe
23/09/20131;  AgRg  no  AREsp  628148/SP,  Rel.  Min.  Gurgel  de  Faria,  Quinta  Turma,  DJe
04/08/20152. Homologação do arquivamento.

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

402. Processo: 1.17.000.000329/2016-93 Voto: 1888/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Sala de Atendimento ao Cidadão. Representação que noticia possível ocorrência
de pedofilia por meio da rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Foi constatada a impossibilidade de se apurar a materialidade e a autoria delitiva, uma
vez que a página anunciada não foi encontrada. Homologação do arquivamento.

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

403. Processo: 1.18.001.000076/2016-19 Voto: 2048/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato.  Crime de roubo com emprego de arma de fogo praticado contra empregado
público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial em curso (nº 206/2014) que apura os mesmos
fatos. Duplicidade de investigações. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

404. Processo: 1.18.001.000091/2015-78 Voto: 1890/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANÁPOLIS/URUAÇU-GO

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). 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

405. Processo: 1.19.000.001910/2015-77 Voto: 1945/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  indício  da  possível  autoria  do
delito.Recebimento indevido de 02 (duas)  parcelas  de benefício  após  o  óbito  da  beneficiária,
ocorrido em 02/03/2013. Ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do
INSS.  Cumprimento  da  Orientação  nº  04,  de  27/11/2013,  da  2ª  CCR/MPF.  Homologação  do
arquivamento.

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

406. Processo: 1.20.000.000219/2016-36 Voto: 1813/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de redução à condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inspeção realizada pelo Grupo Especial de
Fiscalização  Móvel  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.  Não  constatação,  no  curso  da
fiscalização, de qualquer situação que pudesse caracterizar a hipótese de trabalho análogo ao de
escravo. Inexistência de materialidade e autoria 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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

407. Processo: 1.22.003.001079/2015-38 Voto: 2064/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação que noticia possível crime contra a ordem
tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Informação da Receita Federal de que processo fiscal encontra-se com a exigibilidade suspensa,
aguardando julgamento de impugnação. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da
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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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

408. Processo: 1.23.000.000273/2016-70 Voto: 1816/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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 10/2011 a 05/2012,  após a morte  da segurada em 04/10/2011.
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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

409. Processo: 1.23.005.000533/2015-86 Voto: 1819/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível desmatamento ocorrido em reserva legal do Projeto de Assentamento
Josino Tavares e transporte de madeira sem a devida autorização da autoridade competente (Lei
nº 9.605/98, art. 50-A e art. 46, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Fatos ocorridos em 23/08/2007. Penas máximas cominadas de quatro (4) anos de reclusão e
1 (um) ano de detenção, respectivamente. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, incisos IV e V). Homologação do arquivamento.

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

410. Processo: 1.24.000.000705/2011-09 Voto: 1705/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90,
art. 1º, I). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Receita Federal informou
que o Procedimento Administrativo Fiscal  instaurado em nome do investigado encontra-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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

411. Processo: 1.26.000.000979/2015-49 Voto: 1962/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA
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Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Administrativo de Acompanhamento instaurado no interesse de ação penal, a fim de
obter informações sobre a propriedade de imóveis pertencentes ao denunciado, que poderiam ser
objeto de medida assecuratória no interesse da respectiva ação penal. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Constatou-se que o único imóvel pertencente ao denunciado já foi
gravado com cláusula de indisponibilidade por determinação da Justiça Federal. Inexistência de
outro  imóvel  em  nome  do  acusado.  Objetivo  atingido.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento deste Procedimento. Homologação do arquivamento.

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

412. Processo: 1.29.000.000939/2015-95 Voto: 1695/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171), praticado por Conselho Regional,
consistente  na  emissão  de  cheque  fraudulento  (divergência  na  assinatura)  e  desprovido  de
fundos,  para  pagamento  de  indenização  por  danos morais.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº
75/93, art. 62, IV). A autarquia discorda da possível falsidade da assinatura aposta no cheque,
insistindo que foi assinado por quem lhe competia. Quanto à falta de provisão de fundos, teria
decorrido  de  descuido  do  departamento  financeiro,  sem  indícios  de  fraude.  Pagamento  da
condenação efetuado antes de eventual oferecimento de denúncia. Precedentes do STF e STJ.
Homologação do arquivamento.

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

413. Processo: 1.29.000.002153/2015-11 Voto: 2062/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  praticado  no  curso  de
Reclamação  Trabalhista.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Possível
inconsistência  no  depoimento  prestado  pela  testemunha  da  reclamante.  Mera  contradição
desprovida de potencialidade lesiva nas declarações, que não influíram no julgamento da causa.
Falta de justa causa para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 0000393-
37.2015.4.02.5001, Voto n° 1905/2015, Sessão n° 617, de 06/04/2015, unânime). Homologação
do arquivamento.

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

414. Processo: 1.29.000.002760/2014-91 Voto: 1625/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual ocorrência de crimes contra
a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A)
perpetrados pelos representantes legais de empresas privadas.  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Informação da Receita  Federal  do Brasil  em Porto Alegre/RS de que não
existem  procedimentos  fiscais  em  desfavor  das  referidas  empresas  investigadas.  Crimes  de
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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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

415. Processo: 1.29.000.003164/2015-18 Voto: 1766/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de falso testemunho (CP,  art.  342),  praticado em reclamação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,IV). Da análise dos autos, verifica-se
divergência entre os depoimentos no tocante à substituição de funcionária que estaria em licença-
maternidade.  Contrariedade juridicamente irrelevante,  tendo em vista  que os depoimentos em
questão  nada  influíram  para  a  solução  da  causa,  vez  que  o  magistrado  desconsiderou  as
alegações  dos  investigados.  Contradição  insuficiente  para  caracterizar  o  delito  de  falso
testemunho.  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  23/09/20131;  AgRg  no  REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
11/10/20112. Homologação do arquivamento.

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

416. Processo: 1.29.000.003736/2015-51 Voto: 1628/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de falso testemunho (CP,  art.  342),  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. Contrariedade juridicamente irrelevante, tendo em vista
que os depoimentos em questão nada influíram para a solução da causa, vez que o magistrado
desconsiderou  as  alegações  dos  investigados.  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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

417. Processo: 1.29.004.000963/2015-94 Voto: 1711/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

418. Processo: 1.30.001.000595/2016-74 Voto: 1887/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de estelionato previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).  Dez (10)  benefícios
previdenciários recebidos indevidamente após o óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Os últimos saques referentes  aos  benefícios  de 8  (oito)  segurados
falecidos foram efetuados em data anterior a fevereiro de 2004. Extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, III). 2) Os demais benefícios foram sacados por
meio  de  cartão  magnético  e  o  beneficiário  não  possuía  procurador  ou  representante  legal
cadastrado. Ausência de indícios de autoria e inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

419. Processo: 1.33.000.000746/2015-10 Voto: 1627/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art.
1º, I). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Empresa privada teria deixado de recolher
valores ao fisco. Crédito tributário apurado no valor de R$2.410,01. Incide no caso o princípio da
insignificância,  haja  vista  a  inexpressiva ofensa  ao bem jurídico  tutelado,  considerando como
parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto no art. 20, caput, da Lei
nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2004. Precedentes do STJ: STJ - HC: 165003 SP
2010/0043289-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/03/2014,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2014; STJ - AgRg no REsp: 1370361 SC
2013/0059167-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2013,
T6 -  SEXTA TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  23/05/2013.  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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

420. Processo: 1.33.000.002514/2015-98 Voto: 1658/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação de ocorrência de publicação de fotos não autorizadas em perfil do
facebook, que caracteriza perseguição e bullyng a pessoas gordas. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Honra e imagem são direitos disponíveis e somente o titular pode expressar
a  vontade.  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 Osterno
Campos de Araújo e  a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

421. Processo: 1.34.003.000204/2015-71 Voto: 1805/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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
divergências  entre  os  depoimentos  no  tocante  aos  horários  de  trabalho  da  reclamante,  às
condições de trabalho às quais era submetida, bem como à existência ou não de água potável e
sanitários no local de trabalho. Incapacidade de aferir quem faltou com a verdade, porque todas
as testemunhas ratificaram, integralmente, aquilo que disseram em juízo. Ausência de justa causa
para o prosseguimento da persecução penal. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/20131; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/20112. Homologação do arquivamento.

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

Por estar conforme, eu,                                         (Daniele Flávia Oliveira, Assessora Administrativa da
2ª Câmara), lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada pelo Coordenador e pelos membros
presentes que desejarem.

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2ª Titular

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

1º Suplente

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE
CARVALHO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
2º Suplente

BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Suplente
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