
Ata 639ª Sessão de Revisão PGR-00134656/2016 

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

ATA DA SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE MARÇO DE 2016

Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e dezesseis, em sessão virtual eletrônica,
da  qual  participaram o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada,  Coordenador,  os  Titulares,  Dr.a
Raquel Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, bem como os Suplentes, Dr.
José Osterno Campos de Araújo, o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. Brasilino
Pereira  dos  Santos,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF  julgou  os  seguintes
procedimentos:

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JFA/TO-0003820-35.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 2109/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (CP, art.
155,  §4º,  I)  contra  agência  dos  Correios,  consistente  na  subtração  da  importância  de  R$
180.000,00. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos informativos dos autos
comprovam a destruição da central de alarme e do aparelho do circuito fechado de televisão.
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
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

002. Processo: PRM-JND-3422.2015.000079-3-INQ Voto: 2104/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

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

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

003. Processo: 1.10.001.000010/2016-17 Voto: 2081/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  econômica  (Lei  nº  8.137/90,  art.  4º,  II,a),
consistente na possível prática de cartel no mercado de gás de cozinha. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 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. Inexistência de risco à higidez da ordem econômica nacional e
suas  consequentes  relações  de  consumo.  Inexistência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou
interesse da 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 Araújo Sá.

004. Processo: 1.15.000.000159/2016-11 Voto: 2039/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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005. Processo: 1.23.000.000446/2016-50 Voto: 1977/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  ambientais  (Lei  n.  9.605/98,  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 Araújo Sá.

006. Processo: 1.23.005.000002/2016-74 Voto: 2098/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de homicídio tentado (CP, art. 121 c/c art. 14, II) e consumado
(CP, art. 121, § 2°, IV) praticados contra particulares. Declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a
CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

007. Processo: 1.30.001.000512/2016-47 Voto: 1983/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de furto qualificado pelo concurso de duas pessoas (CP, art. 155,
§4º, IV) e de violação de domicílio qualificado (CP, art. 150, §1º) de imóvel particular. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Lesão ao patrimônio de particulares. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedente: CC 201001666670, Marco Aurélio Bellizze, STJ - Terceira Seção,
DJE 06/03/2014. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

008. Processo: 1.30.001.000819/2016-48 Voto: 1980/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto delito de estupro de vulnerável. CP, art. 217-A.
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Declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para persecução penal. Inexistência de lesão
a bens,  serviços ou interesses da União ou de suas entidades.  Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

009. Processo: 1.33.001.000111/2016-85 Voto: 2075/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de lesão corporal (CP, art. 129, caput) e de maus-tratos (Lei nº
10.741/03,  art.  99)  praticados contra  idoso.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32).  Condutas
ilícitas atribuídas ao filho da vítima. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

010. Processo: 1.34.001.004691/2015-61 Voto: 1103/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível prática de apologia ao crime de estupro de vulnerável (CP, art. 287),
praticado por meio da rede mundial de computadores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  O  STF,  por  maioria,  apreciando  o  Tema  393  da  Repercussão  Geral,  fixou  tese  nos
seguintes  termos:Compete  à  Justiça  Federal  processar  e  julgar  os  crimes  consistentes  em
disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-
A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores.
(Plenário, RE 628624/MG, 29.10.2015.) No entanto, no caso, não há qualquer notícia acerca da
eventual divulgação de pornografia infantil pela internet, limitando-se a conduta narrada, nesse
momento,  à  possível  prática  de  apologia  ao  crime  de  estupro  de  vulnerável  (CP,  art.  287).
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

011. Processo: 1.34.010.000995/2015-41 Voto: 1657/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Posse irregular de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 12). 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 Araújo Sá.
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Homologação de Arquivamento

012. Processo: DPF/AC-00304/2014-INQ Voto: 2114/2016 Origem: GABPR5-AJ - 
ALEXANDRE JABUR

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia de que grupo de criminosos de Rondônia teria
chegado à cidade do interior do Amazonas, para a prática de roubos a instituições financeiras.
Diligências efetuadas pela Polícia Federal. Fatos narrados que não se confirmaram. Ausência de
materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

013. Processo: DPF/JFA-00447/2014-INQ Voto: 2142/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

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

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

014. Processo: DPF/RN-00991/2013-IP Voto: 1998/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 05/2005 a 11/2005, após a morte da segurada em
12/05/2005. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía procurador ou representante legal.  Ausência de indícios suficientes da autoria delitiva.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

015. Processo: 1.14.000.001767/2015-08 Voto: 1947/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). Saque indevido de FGTS.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Fatos verificados no ano de 1994. Pena máxima
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cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 22 anos do último fato. Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

016. Processo: 1.22.003.001011/2015-59 Voto: 2106/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falsa perícia praticada no curso de processo judicial
(CP, art.  342), consistente na fixação da data incorreta do início da doença de segurado que
postulava benefício previdenciário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Elementos
informativos nos autos não sinalizam qualquer irregularidade na elaboração dos laudos periciais,
uma vez que o noticiado indicou o mesmo mês constatado por outro perito, sem ocasionar reflexo
patrimonial. 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 Araújo Sá.

017. Processo: 1.23.000.002136/2014-16 Voto: 2069/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Crime contra o meio ambiente (Lei  nº 9.605/98, art.  60).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instalar e fazer funcionar fábrica de palmito,
sem a devida permissão da autoridade competente, ocorrido em área pertencente à União. Fato
ocorrido em 27/06/2004. 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 Araújo Sá.

018. Processo: 1.23.000.002752/2015-40 Voto: 2013/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art.
171,  §  3º).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  23  (vinte  e  três)  casos  de
recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciários. Benefícios recebidos mediante a
utilização  de  cartão  magnético.  Segurados  não  possuíam procurador  ou  representante  legal.
Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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019. Processo: 1.23.001.000039/2016-32 Voto: 1974/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia teratológica. Suposto crime de transporte de manganês sem licença da
autoridade competente. Ausência de verossimilhança. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Alegações  desconexas  dirigidas  de  maneira  genérica,  sem  qualquer  elemento  que
justifique o início de uma investigação criminal em relação às autoridades que detêm foro por
prerrogativa de função. Homologação do arquivamento.

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

020. Processo: 1.24.000.001023/2015-39 Voto: 2079/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato gerador praticado entre
01/1999  a  07/2001.  Pena  máxima  cominada  de  5  (cinco)  anos  de  reclusão.  Extinção  da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  III).
Homologação do arquivamento.

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

021. Processo: 1.26.001.000043/2016-99 Voto: 2043/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia de fato.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 11/2003 a 04/2004, após a morte da segurada em
23/11/2003. 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. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

022. Processo: 1.26.001.000141/2015-45 Voto: 2116/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação anônima informando sobre venda irregular
de lotes em assentamento rural. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências
efetuadas junto ao INCRA. Elementos informativos dos autos revelam que não houve realização
de procedimento de demarcação das terras, havendo mero litígio entre particulares. Análise dos
autos que não aponta qualquer indício de crime. Arquivamento que não gera coisa julgada. As
investigações  podem  ser  reabertas  em  caso  de  notícia  de  novas  provas  (CPP,  art.  18).
Inexistência de justa causa formal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

023. Processo: 1.26.005.000139/2015-36 Voto: 2151/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização
Móvel.  Possíveis  crimes  de  trabalho  escravo  (art.  149  do  CP)  ou  de  frustração  de  direito
assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Encontradas  irregularidades  trabalhistas  e  lavrados  Autos  de  Infração.  O  Grupo  Especial  de
Fiscalização  Móvel  concluiu,  em  seu  relatório  que  não  se  verificou  nenhuma  condição  que
pudesse ser configurada como trabalho degradante ou jornada exaustiva. Inexistência de fraude
ou violência. Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento.

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

024. Processo: 1.27.001.000427/2015-93 Voto: 1992/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 02/2005 a 07/2005, após a morte da segurada em
15/02/2005. 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. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

025. Processo: 1.29.000.000592/2016-61 Voto: 2076/2016 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 contrabando de cigarros
(CP, art. 334-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas não
identificaram qualquer carga ilícita de cigarros no caminhão. Ausência de materialidade delitiva.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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026. Processo: 1.29.003.000807/2015-33 Voto: 1993/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 05/2008 a 09/2009, após a morte da segurada em
09/05/2008. 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. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

027. Processo: 1.33.000.002325/2015-15 Voto: 1948/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. instaurada a partir da sala de atendimento ao Cidadão comunicando anúncio em
ponto de ônibus, fixado por suposta empresa de assessoria. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Material impresso supostamente por advocacia, a cópia do anúncio foi enviada
para  OAB/SC.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

028. Processo: 1.33.004.000101/2015-39 Voto: 2111/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I) praticado por
pessoas físicas, consistente na sonegação de imposto de renda. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  junto  à  Receita  Federal.  Ausência  de  crédito  tributário
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza material,
cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ: AgRg no RHC 17.513/GO, Rel.
Min.  Og Fernandes,  Sexta  Turma,  DJe 23/04/2013;  RHC 24.876/SC,  Rel.  Min.  Marco Aurélio
Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/02/2012, DJe 19/03/2012. Ausência de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

029. Processo: 1.36.001.000011/2016-47 Voto: 1982/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia teratológica. Imputação de diversos ilícitos a advogado que atuava na
defensoria pública desprovida de verossimilhança. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
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IV).  Alegações  desconexas  dirigidas  de  maneira  genérica  a  diversos  órgãos  públicos,  sem
qualquer elemento que justifique o início de uma investigação criminal em relação às autoridades
que detêm foro por prerrogativa de função. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

030. Processo: 1.25.000.000412/2016-91 Voto: 2031/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo decorrente de preconceito, em virtude da veiculação de
mensagens pejorativas contra nordestinos em rede social. Lei nº 7.716/89, art. 20, § 2º. Promoção
de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Para se
falar  em atribuição federal  são necessários dois  requisitos:  a  previsão do tipo em tratado ou
convenção  internacional  ao  qual  o  Brasil  tenha  aderido  e  que  o  início  da  execução  ou  seu
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Precedente STF (ACO nº 1780/SC, DJe:
16/04/2013). O fato de a conduta ter se dado por via da rede mundial de computadores, não atrai,
por si só, a competência da Justiça Federal.  Transnacionalidade da conduta não evidenciada.
Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª CCR. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

031. Processo: 1.23.003.000762/2015-11
corrigir no único – falei com oscar

Voto: 2208/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Fiscalização do IBAMA,
por meio do SISFLORA, constatou que empresa tinha movimentações irregulares e declarações
falsas no referido sistema. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).
Prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos
Florestais  SISFLORA,  operacionalizado  por  órgão  estadual.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação do Declínio de atribuição

032. Processo: DPF/ILS/BA-0002/2013-INQ Voto: 816/2016 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/ILHÉUS

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

Ementa: Inquérito policial  instaurado para apurar  possível  crime de estelionato (CP,  art.  171)  cometido
entre particulares.  Suposto síndico de condomínio que cobrava das famílias a quantia  de R$
500,00  pela  venda  de  apartamentos  no  condomínio,  que  haviam  sido  destinados  a  outros
beneficiários integrantes do Programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 2ª CCR). Ausência de indícios de irregularidades na gestão do programa social
ou de desvio de verbas federais. Atos que não foram praticados contra a empresa pública gestora
do programa, mas sim em detrimento do patrimônio e da boa-fé de particulares que pagavam
valores ao investigado pela aquisição de apartamentos cuja alienação era proibida. Caso concreto
em que se verificou a inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas  entidades.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

033. Processo: JFA/TO-0004138-18.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 1877/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito Policial. Produção de atestado médico (art. 301 do CP) falso, com o intuito de obter o
afastamento  do  trabalho,  por  quinze  dias,  perante  empresa  privada.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse
da  União  ou  de  seus  entes.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

034. Processo: 1.10.001.000155/2015-29 Voto: 2016/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art.
2º) e estelionato (CP, art. 171) praticados mediante o exercício de atividade denominada pirâmide
financeira. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Relatos que
apontam  para  fraude  conhecida  como  pirâmide,  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo
recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja,
efetivamente,  entregue.  Constatação  de  que  os  representantes  legais  da  referida  sociedade
empresária foram denunciados nos autos do Processo n° 0014695-64.2013.403.6181, perante a
6ª  Vara  Criminal  Federal  de  São  Paulo,  em  razão  da  realização  da  mencionada  pirâmide
financeira.  Ocorre  que,  ainda no curso das investigações,  foi  impetrado o HC n°  293.052-SP
(2014/0090984-5) no Superior Tribunal de Justiça, para discussão acerca da competência para
apuração e julgamento dos fatos contidos na denúncia, tendo sido proferido acórdão decidindo
que as operações características da pirâmide financeira, sob o disfarce de marketing multinível,
não constituem atividades financeiras, para fins de incidência das Leis n° 7.492/86 e 7.365/76. Na
hipótese em análise, o Eg. STJ tratou o referido caso como possível delito contra a economia
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popular,  de competência  da Justiça Estadual.  Incidência  do Enunciado nº 498 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e
o julgamento dos crimes contra a economia popular). Recente precedente deste Colegiado que
acatou a aludida tese do STJ (Voto nº 8239/2015, Procedimento MPF nº 1.33.009.000005/2015-
41, Rel.  José Osterno Campos De Araújo). Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

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

035. Processo: 1.12.000.001219/2015-44 Voto: 1054/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Representante relata que teve seu aparelho
celular  subtraído  das  dependências  da  escola,  onde  atuava  como Chefe  de  Sala  durante  a
realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Prejuízo exclusivo à vítima particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

036. Processo: 1.14.009.000557/2014-23 Voto: 1958/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUANAMBI

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta comunicação falsa de óbito ou, alternativamente, atribuição falsa de
identidade (CP, art. 307) perante o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Malhada/BA.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). A informação de óbito do eleitor foi lançada
no sistema da Justiça Eleitoral pelo INSS, o que ocorre quando algum benefício previdenciário é
pleiteado ou concedido pelo instituto. O eleitor, supostamente falecido, compareceu ao Cartório
Eleitoral em data posterior ao registro do óbito. Oficiada, a Autarquia Previdenciária informou que
nem o mencionado eleitor nem a sua esposa são titulares tampouco requereram algum benefício
previdenciário ou assistencial. Eventual crime a ser apurado não evidencia qualquer prejuízo a
bem, serviço ou interesse da 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

037. Processo: 1.16.000.003468/2015-25 Voto: 2115/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação feita por particular, por meio da qual denuncia, de forma genérica,
a possível prática de crimes de improbidade administrativa e de abuso de poder, bem como a
ocorrência de nepotismo, por parte de funcionários do Tribunal de Contas do Estado do Amapá.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Não houve nenhuma menção à prática de
crimes no âmbito  de órgãos federais,  centrando-se as possíveis  irregularidades noticiadas no
âmbito da Corte de Contas estadual. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
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Ministério Público Estadual.

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

038. Processo: 1.17.001.000216/2015-05 Voto: 2077/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato.  Apuração do crime de estelionato (art.  171,  CP) cometido entre particulares.
Empréstimo consignado que gerou desconto no benefício previdenciário da segurada. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  2ª  CCR).  Indícios  de  fraude  em  concessão  de
empréstimo  pessoal,  atingindo  patrimônio  de  particular.  Eventual  crime  de  estelionato  a  ser
apurado não evidencia qualquer prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. Caso excepcional
em que o prejuízo será suportado pelo  próprio  banco.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

039. Processo: 1.22.000.002720/2014-09 Voto: 2112/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de fraude a credores (Lei nº 11.101/2005, art. 168). Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 2ª CCR/MPF). Alteração de quadro societário, bem como mudança do
endereço  da  sede  da  empresa,  tornando  dificultosa  a  execução  de  dívidas  da  sociedade
empresária. Ilícitos falimentares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Inexistência de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

040. Processo: 1.22.000.002914/2013-15 Voto: 1984/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

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

041. Processo: 1.22.012.000035/2016-62 Voto: 2038/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação noticiando o possível comércio de diplomas de instituições de
ensino superior (art. 298 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Não há informação nos
autos de que os diplomas comercializados seriam emitidos por instituição de ensino federal ou
que fizessem referência a órgão federal. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

042. Processo: 1.23.000.001120/2014-88 Voto: 2154/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Apuração do crime de estelionato (art.  171,  CP) cometido entre particulares.
Suposta cobrança de taxa pelo cadastramento no Programa Minha Casa Minha Vida por parte da
presidente do Centro Comunitário Santos Dumont e de seu companheiro. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Possível engendramento de meio fraudulento por parte dos
investigados para persuadir os interessados na inscrição a pagar uma taxa pelo cadastramento no
referido programa do Governo. Não há nos autos informação concreta de pessoas que teriam
conseguido receber o benefício do programa por meio da falsa cobrança da taxa. O cadastro no
Programa Minha Casa Minha Vida é de responsabilidade dos gestores municipais, ou seja, da
Prefeitura  Municipal  de  Belém/PA,  não  existindo  possibilidade  de  terceirização  de  tal
cadastramento, conforme informado pela autoridade policial. 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
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

043. Processo: 1.23.000.001712/2015-81 Voto: 2103/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo IBAMA, comunicando a lavratura
de auto de infração por supressão de vegetação nativa integrante do bioma Amazônia Legal, sem
licença do órgão ambiental competente(Lei nº 9.605/98, art. 50). Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 - 2ª CCR). A vegetação suprimida não se encontrava em unidade de conservação federal.
Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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044. Processo: 1.23.006.000314/2015-97 Voto: 2092/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

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

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

045. Processo: 1.26.000.000306/2016-70 Voto: 1050/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Suposta  omissão  de
assistência  a  interno  de  clínica  psiquiátrica,  detentor  de  benefício  social,  por  parte  de  seus
responsáveis legais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Não consta dos autos
informação  de  que  teria  havido  fraude  na  concessão  do  benefício  ou  na  constituição  dos
responsáveis  legais.  O caso  já  foi  encaminhado ao chefe de  divisão  de benefícios  do INSS.
Verifica-se que, na esfera penal, o crime foi praticado apenas contra o particular. Até o presente
momento,  ausentes elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

046. Processo: 1.26.002.000306/2015-79 Voto: 1052/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Furto mediante fraude (CP, art. 155, §4º, II). Representante relatou que sacaram
indevidamente o valor de um precatório do INSS depositado no Banco do Brasil (sociedade de
economia mista). Boletim de ocorrência lavrado na Polícia Civil de Pernambuco acompanhado de
documentos  comprobatórios  do  saque  irregular.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª
CCR/MPF).  Precatório  pago  de  forma  correta.  A suposta  transferência  indevida  se  deu  em
agência bancária do Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista.
Súmula n° 508 do STF: "Compete à justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar
as causas em que for parte o banco do brasil  S.A.".  Súmula 42 do STJ: "Compete à Justiça
Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia
mista e os crimes praticados em seu detrimento". Ausência de elementos capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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047. Processo: 1.29.020.000080/2015-86 Voto: 2093/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível crime de ameaça (CP, art. 147) e contravenção penal de vias de fato
(Decreto-lei nº 3.688/41, art. 21), praticados contra servidora pública federal. Aduz a noticiante que
teria sido empurrada e ameaçada por indivíduo, no momento em que saia do seu local de trabalho
(Justiça Federal), em razão de conflito ocorrido quando manobravam seus respectivos veículos
para saírem da garagem do prédio. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). 2)
Ameaça entre particulares. A mera circunstância dos fatos terem ocorrido nas dependências de
vara federal (saída da garagem), não é suficiente para justificar a competência Federal, uma vez
que inexiste relação de causa e efeito entre a motivação delituosa e o exercício da função pública
federal (Súmula 147 STJ). Inexistência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União
ou de suas entidades. 3) Contravenção penal. Enunciado nº 37 da 2ª CCR:Não é atribuição do
Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a
infração,  prejuízo  a  bem,  serviços  ou interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. 4) Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

048. Processo: 1.30.001.005980/2015-27 Voto: 2009/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante relatou que sua conta de correio eletrônico foi alvo de invasão
(CP, art. 154-A) por terceiros e que informações sigilosas foram divulgadas. Revisão de declínio
(Enunciado n° 32 2ª CCR/MPF). Embora as informações propagadas façam referência a processo
administrativo  que tramita  no âmbito  da Universidade Federal  do Rio de Janeiro,  o delito  em
questão foi  cometido entre particulares,  restando evidente a conduta independente,  sem nexo
causal  com  os  fatos  analisados  no  âmbito  interno  da  entidade  educacional  mencionada.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Parquet Federal
para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

049. Processo: 1.30.001.006009/2015-14 Voto: 2058/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Apuração do crime de estelionato (art.  171,  CP) cometido entre particulares.
Empréstimo  consignado  realizado  no  Banco  do  Brasil  que  gerou  desconto  no  benefício
previdenciário  da  segurada.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  2ª  CCR).
Empréstimo fraudulento já identificado pela agência bancária. Eventual crime de estelionato a ser
apurado não evidencia qualquer prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. Caso excepcional
em que o prejuízo será suportado pelo  próprio  banco.  Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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050. Processo: 1.34.001.001206/2016-89 Voto: 2034/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Apuração do crime de estelionato (art.  171,  CP) cometido entre particulares.
Terceira  pessoa teria  realizado o saque de benefício  previdenciário  pertencente ao segurado.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  2ª  CCR).  Não  houve  irregularidade  na
concessão do benefício, sendo o caso de prática fraudulenta em desfavor do segurado titular.
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
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

051. Processo: 1.34.010.000993/2015-51 Voto: 239/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCA-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - produto controlado pelo Exército
brasileiro - (Lei nº 10.826/2003, art. 16). 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  (STJ,  CC
45483/RJ, DJ 09.06.2008). Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

052. Processo: 1.34.010.001048/2015-77 Voto: 2080/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de ameça (CP, art. 147) e de racismo (art. 20, Lei
7716/89). A denunciante relata que sofreu ameaça e xingamentos racistas por parte do padrasto
de seu marido. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). Fatos ocorridos
entre particulares. Inexistência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de
suas entidades. Para se falar em atribuição federal, no contexto dos crimes de preconceito de
raça ou de cor,  são necessários dois requisitos:  a previsão do tipo em tratado ou convenção
internacional ao qual o Brasil tenha aderido e que o início da execução ou seu resultado tenha ou
devesse ter ocorrido no estrangeiro. Inexistência de transnacionalidade. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

053. Processo: 1.34.023.000302/2015-71 Voto: 1739/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato.  Posse ilegal  de produtos controlados pelo  Exército  Brasileiro (arma de fogo,
munição e máquina de recarga), por atirador e colecionador cujo certificado de registro encontra-
se vencido desde 31/12/2011 (Lei nº 10.826/2003, art. 16). Revisão de declínio (Enunciado nº 33
da 2ª Câmara).  Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do Desarmamento não modificou a
competência para o processo e julgamento dos crimes dessa natureza, que continua sendo da
Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico internacional
de arma de fogo). Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Ainda que se trate
de produto controlado pelo Exército Brasileiro, tal circunstância não atrai, por si só, a competência
federal.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

054. Processo: 1.34.043.000068/2016-24 Voto: 1953/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de extorsão (CP, art. 158) cometido entre particulares. Terceira
pessoa estaria  ameaçando divulgar  fotos  íntimas do noticiante,  exigindo o pagamento  de  R$
1.500,00  para  não  fazê-lo.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  A lesão  atinge  apenas
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

055. Processo: 1.36.001.000176/2015-38 Voto: 2097/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime ambiental  (art.  46,  parágrafo único da Lei  9.605/98).  Suposta
venda ilegal de madeira em comunidade do município de Palmeirante/TO. Revisão de declínio
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Infração ocorrida dentro de propriedade particular, conforme relatado
pelo  noticiante.  Não  há  elementos  que  comprovem que  a  conduta  ocorreu  em área  federal,
indígena ou de interesse direto  da União.  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

056. Processo: 1.36.001.000247/2014-11 Voto: 2326/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Indígena  teve  indeferido  o  pedido  de  auxílio-maternidade,  na  condição  de
trabalhadora rural, em razão de estar inscrita na previdência social urbana como empregada da
Prefeitura  do  Município  de  Aratuba/CE.  Constatação  de  que  alguém  estaria  recebendo
remuneração junto ao Município de Aratuba/CE na qualidade de empregada, passando-se pela
indígena. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Oficiado, o INSS informou que a
indígena esteve em gozo do benefício de salário-maternidade, mas que posteriormente, ao ser
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chamada para a realização de atualização cadastral, não foi encontrada. Benefício pago de forma
válida e regular. Ausência de prejuízo à indígena ou ao INSS. Indícios de malversação de verbas
públicas  federais  não  evidenciados,  pois  os  supostos  valores  indevidamente  recebidos  estão
ocorrendo  em  prejuízo  do  Município  de  Aratuba/CE.  Até  o  presente  momento,  inexistem
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

057. Processo: 1.34.004.000956/2015-22 Voto: 353/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 69-A). Pessoa jurídica que omitiu
informações no sistema de controle do Cadastro Técnico Federal CTF - do relatório Anual de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais ao deixar de inserir
quanti-qualitativos  para  o  item  Transporte  de  Produtos  químicos  perigosos  ou  combustíveis,
apesar de devidamente notificada. Recebimento da promoção de declínio de atribuições como
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infração meramente administrativa. Aplicação de multa
pelo IBAMA no valor de R$ 2.500,00. 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  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

058. Processo: DPF/RN-00018/2014-TERCIR Voto: 2289/2016 Origem: GABPR11-KMA - KLEBER 
MARTINS DE ARAUJO

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

Ementa: Termo Circunstanciado de Ocorrência. Suposto crime de desacato (CP, art. 331) praticado contra
servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, quando esta dizia para o investigado
que  as  informações  pertinentes  a  procedimento  administrativo  que  ele  pretendia  obter  não
poderiam ser prestadas. Particular que teria se exaltado e tratado de forma grosseira a servidora
pública  federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Ausência  de
menosprezo à função pública. Não caracterização do crime. A simples irritação ou o estado de
ânimo  alterado,  por  si  só,  não  caracterizam  o  crime  de  desacato.  Atipicidade  da  conduta.
Homologação do arquivamento.

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

059. Processo: 1.11.001.000220/2014-06 Voto: 2330/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  ambiental  (Lei  9.605/98,  art.  69-A).
Encaminhamento pelo IBAMA de procedimento administrativo contendo auto de infração em face
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de  empresa  que  teria  apresentado  informação  supostamente  enganosa  quanto  ao  porte  da
empresa no sistema de controle oficial (CTF), referente aos anos de 2011 e 2012. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Alteração cadastral sobre o porte da empresa que
poderia ter sido realizada de ofício pelo próprio IBAMA e mediante consulta aos bancos de dados
oficiais.  Inexistência  de  dano  a  administração  do  IBAMA  e  ao  meio  ambiente.  Infração
administrativa. Conduta atípica. Precedente 2ª CCR (Procedimento nº 1.11.001.000219/2014-73,
Voto nº 7693/2015, unânime; Procedimento nº 1.11.001.000239/2014-44, Voto nº 5082, unânime).
Homologação do arquivamento.

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

060. Processo: 1.12.000.001191/2015-45 Voto: 1935/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento
(LC 75/93,  art.  62-IV). A beneficiária,  ao requerer seu seguro desemprego em 02/04/2014, foi
comunicada que não poderia  recebê-lo,  visto que constava o saque de 2 (duas) parcelas do
referido benefício. Informa, ainda, que estava empregada no período da ocorrência dos saques.
Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório  atual.  Arquivamento  que  não gera  coisa  julgada,  podendo as  investigações serem
reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: 1.14.001.000206/2015-73 Voto: 2096/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possíveis  crimes  de  impedir  regeneração  natural  da
vegetação (Lei nº 9.605/98, art.  48) e de degradar floresta nativa (Lei  nº 9.605/98, art.  50-A).
Desmatamento e impedimento da regeneração da vegetação nativa de Mata Atlântica em 1 (um)
hectare,  no  interior  da  reserva  biológica  de  Una/BA,  cometidos  por  assentados  do  INCRA.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Consta  nos  autos  que  os  assentados
portavam, por ocasião da fiscalização do ICMBIO, ata preliminar da reunião da Ouvidoria Agrária
Nacional, com proposta de encaminhamento que, conforme resposta da autarquia ambiental, não
prevaleceram por ocasião da assinatura do documento. Os depoimentos colhidos pelos agentes
do ICMBIO demonstram que os investigados confiavam na vigência da cópia da ata preliminar
que portavam, acreditando estarem cobertos pelo consignado no referido documento referente à
permissão  de  ampliação  de  suas  plantações  na  área  do  assentamento.  Ausência  de  dolo.
Evidente  erro  de  proibição.  Causa  excludente  de  culpabilidade.  Restou  comprovado  pela
fiscalização que o dano causado à vegetação foi destinado à lavoura de subsistência de pequeno
porte, o que configura a excludente de ilicitude do art. 50-A, §1º, da Lei nº 9.605/98. Ausência de
justa causa. Homologação do arquivamento.

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

062. Processo: 1.14.004.000346/2015-11 Voto: 189/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, praticado por
meio da rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos
relatados de forma resumida, vaga e genérica que não apresenta qualquer elemento indicativo da
autoria delitiva. Cientificado o notificante permaneceu silente. Injustificável remessa dos autos ao
Ministério Público Estadual para o prosseguimento da persecução penal. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

063. Processo: 1.15.000.000738/2015-83 Voto: 2246/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Resistência da União Federal e
de agentes públicos responsáveis em efetuar o pagamento de benefício previdenciário em cumprir
decisão judicial da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária no Estado do Ceará, a qual determinou a
divisão de benefício entre duas beneficiárias. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Expressa cominação de multa processual por dia de atraso (astreintes). Medida constritiva de
natureza cível incompatível com a aplicação cumulativa de sanção penal. Atipicidade da conduta.
Precedentes do STF (HC 86047, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 04/10/2005) e do
TRF  5ª  Região,  Segunda  Turma,  HC  9705172412,  DJ  24/10/1997.  Homologação  do
arquivamento.

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

064. Processo: 1.17.000.002794/2015-88 Voto: 2125/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de calúnia praticado contra servidor público federal e particular (CP,
art. 138 c/c art. 141, II). Arrematante de imóvel penhorado em ação de execução fiscal foi acusado
de conluio com oficial de justiça que teria avaliado o bem a preço vil. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62-IV). Ausência de representação. 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. Fatos narrados na
peça inicial dos embargos à arrematação datados de 30/07/2000. Pena máxima cominada de 2
(dois) anos e 8 (oito) meses de detenção (CP, art. 141, II). Ultrapassados 16 anos desde a data do
fato, sem que tenha ocorrido qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Extinção
da punibilidade (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição da pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  IV).
Homologação do arquivamento.

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

065. Processo: 1.19.000.001254/2015-11 Voto: 344/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa encaminhada por cidadão, noticiando que determinado
blog (diário virtual) faz propaganda aberta ao Estado Islâmico e de seus crimes, caracterizando-se
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como um recrutador de terroristas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não se
verifica  que  o  conteúdo  colacionado  no  site  foi  exposto  com  o  dolo  específico  de  atingir  a
segurança nacional, em sentido amplo, além da segurança, a paz e a incolumidade pública, em
sentido estrito. Percebe-se que a verdadeira intenção é divulgar a fé islâmica e seus ideais de
conduta.  Conduta  assegurada  pelo  direito  à  liberdade  religiosa  e  ideológica,  que  garante  a
possibilidade de se crer no que quer que seja, e de afirmar publicamente aquilo que em que se
crê.  Excesso  não  verificado.  Ausência  de justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução
criminal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

066. Processo: 1.20.000.001638/2015-12 Voto: 1261/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de petição, protocolada por dependência ao auto principal,
onde pessoa jurídica requer a destituição, substituição e providências em face do administrador
judicial.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  providências
extrajudiciais a serem adotadas pelo Parquet Federal. Pedidos formulados pelo requerente serão
analisados pelo juízo federal  que conduz o processo principal.  Ausência de medidas a serem
tomadas. Homologação do arquivamento.

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

067. Processo: 1.22.003.000885/2015-99 Voto: 2091/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Suposto crime de invasão de faixa de domínio na altura do Km 17 da
Rodovia Federal BR-050 (Lei nº 4.947/66, art. 20). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Diligências. Informação de que houve a desocupação espontânea do local pelo ocupantes,
conforme relatório fotográfico apresentado. Não houve prejuízo algum ao patrimônio da União.
Conduta que causou ínfima perturbação da ordem. Ausência de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

068. Processo: 1.22.020.000263/2015-52 Voto: 2072/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP). Procedimento
instaurado a partir de depoimento prestado em ação em curso na Vara de Família da Comarca de
Cataguases/MG. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

069. Processo: 1.23.000.000261/2016-45 Voto: 1940/2016 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$ 31.000,00. 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 Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

070. Processo: 1.23.000.000343/2016-90 Voto: 2170/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Auto de Infração encaminhado pelo IBAMA informando a possível  prática de
crime ambiental por parte de empresa, consistente em deixar de prestar informações ambientais,
no prazo exigido pela autoridade competente, consistente na não apresentação de guias florestais
com os devidos comprovantes de pagamento DAEs e notas fiscais de entrada e saída. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Conduta prevista nos arts. 70, § 1º e 72, II da Lei nº 9.605/98
e no art. 81 do Decreto n° 6.514/08. Configuração de mero ilícito administrativo, que ensejou a
aplicação  de  multa  pelo  IBAMA no  valor  de  R$  22.000,00.  Ausência  de  justa  causa  para
prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.11.001.000233/2014-77,
Voto n° 396/2015, Sessão n° 614, 11/02/2015, unânime). Homologação do arquivamento.

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

071. Processo: 1.23.000.001876/2015-16 Voto: 2328/2016 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, art. 69-A). Encaminhamento pelo IBAMA
de  procedimento  administrativo  contendo  auto  de  infração  em  face  de  empresa  que  teria
apresentado informação supostamente enganosa quanto ao porte  da empresa no sistema de
controle oficial (CTF), referente ao ano de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc. IV). Alteração cadastral sobre o porte da empresa que poderia ter sido realizada de ofício pelo
próprio  IBAMA e  mediante  consulta  aos  bancos  de  dados  oficiais.  Inexistência  de  dano  a
administração do IBAMA e ao meio ambiente. Infração administrativa. Imposição de multa no valor
de  R$  361.500,00  (trezentos  e  sessenta  e  um  mil  e  quinhentos  reais).  Conduta  atípica.
Precedente 2ª CCR (Procedimento nº 1.11.001.000219/2014-73,  Voto nº  7693/2015,  unânime;
Procedimento  nº  1.11.001.000239/2014-44,  Voto  nº  5082,  unânime).  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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072. Processo: 1.23.002.000136/2015-34 Voto: 2032/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).
Realização de saques indevidos de benefícios previdenciários após o óbito  de seus titulares.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).1)  Constatação  da  ocorrência  da
prescrição da pretensão punitiva em relação a 27 (vinte e sete) dos casos noticiados, tendo em
vista que, desde a data dos últimos saques indevidos, já transcorreram mais de 12 (doze) anos
(CP, art. 109, III). 2) Realização de até 03 (três) saques em relação a 04 (quatro) casos (aplicação
da Orientação n° 04). 3) Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar diligências em relação a 01 (um)
caso (fatos ocorridos há mais de 11 (onze) anos). Ausência de justa causa. Homologação do
arquivamento.

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

073. Processo: 1.23.002.000384/2015-85 Voto: 248/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação  dos  indígenas do povo  Tupinambá,  tendo  em vista  a  prisão
preventiva do Cacique pela justiça comum estadual.Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Processo criminal que tramitou perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra
Mulher.  O  MPF  suscitou  perante  a  Justiça  Estadual  conflito  de  competência  na  data  de
28/06/2013, tendo em vista ser o réu líder indígena. Contudo, o processo foi sentenciado um dia
antes (27/06/2013) do protocolo da manifestação do MPF, tornando a peça ministerial prejudicada.
Constatou-se que, após o esclarecimento dos fatos, o cacique foi condenado por ameaça e vias
de fato ( contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei 3.688/41). Os fatos noticiados já
foram  objeto  de  apreciação.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  deste  feito.
Homologação do arquivamento.

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

074. Processo: 1.23.002.000411/2013-58 Voto: 2219/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Crime contra  a ordem tributária  (Lei  8.137/90,  art.  1º,  I)
consistente em inserir indevidamente dependentes nas declarações de imposto de renda. Revisão
de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62-IV).  A Receita  Federal  do  Brasil  informou  que  o  débito
tributário do contribuinte foi extinto por pagameto, por meio de parcelamento simplificado e de
pagamento à  vista  com as reduções concedidas pela  Lei  12.966/2014.  Pagamento do débito
tributário. Extinção da punibilidade (Lei nº 10.684/03, art. 9º, § 2º). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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075. Processo: 1.23.002.000694/2015-08 Voto: 1985/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Apuração de possível  crime ambiental  consistente na exploração de 3 (três)
árvores da espécie Ipê, em vegetação nativa localizada fora da área de reserva legal de lote em
assentamento do INCRA, sem aprovação prévia  do órgão ambiental  competente.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Os agentes ambientais  verificaram que o local  onde
ocorreu  a  extração  de  produto  florestal  encontrava-se  em  estado  de  regeneração.  Notória
situação de que a atividade era realizada apenas para fins de subsistência familiar, tendo em vista
as  condições  sociais  do  autuado.  Aplicação  de  multa  administrativa  no  valor  de  R$  900,00.
Evidenciada a excludente de ilicitude prevista no art. 50-A, § 1º, da Lei nº 9.605/98. Homologação
do Arquivamento.

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

076. Processo: 1.24.000.000641/2015-61 Voto: 2303/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).  Ausência  de
recolhimento de contribuições previdenciárias por  município.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). A Receita Federal do Brasil informou que: 1) Com relação ao período de
2007, existe outro procedimento administrativo (nº 1.24.000.000879/2010-82) que trata de objeto
idêntico, ocorrência do princípio do ne bis in idem (aplicação do Enunciado nº 57). 2) No tocante
aos períodos de 2001 a 2006, não há previsão de inclusão em programação fiscal pois se trata de
período já alcançado pela decadência. 3) Houve Representação Fiscal para Fins Penais para os
períodos de 2010 e 2012, sendo que ambas estão com a exigibilidade suspensa por força do art.
83 da Lei nº 9430/96. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

077. Processo: 1.24.000.002087/2015-57 Voto: 2078/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Investigada falsificava documentos
para terceira pessoa pleitear benefício previdenciário indevido. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Foram realizadas  diversas  diligências  e  em nenhuma comprovaram ação
criminosa por parte da investigada. Fatos ocorridos há mais de 10 anos. Ausência de indícios que
determinem  a  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

078. Processo: 1.24.001.000031/2016-39 Voto: 1981/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra ordem econômica (Lei nº 8.176/91). Posto de combustível
autuado  em razão  de  deixar  de  apresentar  os  documentos  comprobatórios  de  estocagem  e
comercialização (notas fiscais) de óleo diesel e gasolina (Lei nº 9.784/99, art. 3º, VI). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Configuração de ilícito administrativo. Conduta que não se
enquadra em nenhuma da figuras típicas da Lei 8.176/91. Infração administrativa (Lei nº 9.847/99,
art. 3º, VI). Imposição, pela agência reguladora, do pagamento de multa. A documentação omitida
já foi encaminhada à ANP, conforme se infere da defesa apresentada pela empresa constante da
mídia em anexo. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

079. Processo: 1.24.004.000030/2015-83 Voto: 2194/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTEIRO-PB

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

Ementa: Procedimento  Preparatório.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  praticado  por  Prefeito,
consistente  em não cumprir  ordem judicial  para exonerar  servidora do quadro de pessoal  do
respectivo Município . Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Embora com atraso, a
determinação  restou  devidamente  cumprida.  Ausência  de  dolo.  Não  configuração  do  crime.
Homologação do arquivamento.

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

080. Processo: 1.25.008.000700/2015-94 Voto: 145/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Recebimento indevido de 1 (uma) parcela de benefício
previdenciário após o óbito do titular, em 08/01/2014. Evidente ausência de dolo específico de
obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são utilizados,
em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do benefício. Ausência de
dolo. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento.

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

081. Processo: 1.26.000.000712/2015-51 Voto: 2059/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Procedimento Administrativo de acompanhamento no qual se buscavam eventuais endereços de
réu em Ação Penal, visto que este não foi encontrado para responder à acusação no endereço
fornecido na denúncia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Foram expedidos pelo
Parquet ofícios a operadoras de telefonia e a outras empresas com o fim de obter o endereço do
réu.  Os  endereços  apurados  no  presente  procedimento  foram  informados  à  Justiça  Federal,
contudo os mandados de citação tiveram resultado negativo. Inexistência de justa causa para o
prosseguimento do 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 Bonifácio
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Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

082. Processo: 1.26.001.000238/2015-58 Voto: 2055/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  sonegação  fiscal  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  praticado  por
empresa que realizou a reforma da Diocese de Petrolina/PE, mediante omissão de informações à
Receita Federal e desvio de verbas vindas de igreja alemã. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
artigo 62,  inciso IV).  Impossibilidade  de  comprovação da materialidade do delito,  visto  que  o
denunciante  não  apresentou  quaisquer  documentos  ou  informações  que  sustentassem  suas
alegações. A Receita Federal informou que não há ação fiscal fiscal em curso ou encerrada contra
a  empresa  mencionada.  Denúncia  que  não  trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar
ensejo  e  instruir  uma investigação  criminal  responsável  e  útil  contra  o  indicado.  Ausência  de
elementos  mínimos  de  suporte  probatório.  Ausência  de  justa  causa.  Homologação  do
arquivamento.

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

083. Processo: 1.26.004.000065/2016-29 Voto: 1978/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

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). Procedimento administrativo apurou irregularidades na
concessão de pensão por morte de segurado especial por falta de comprovação da qualidade de
segurado. Não localização do processo administrativo de concessão do benefício pela autarquia
previdenciária. O representado compareceu ao INSS para prestar depoimento acerca do benefício
concedido,  informando  que  era  esposo  da  instituidora  e  que  ambos  trabalhavam  como
agricultores em propriedade rural há cerca de cinco anos anteriores à data do óbito da mesma,
tendo sido orientado por conhecidos a dar entrada no benefício de pensão por morte. Relata que
foi até o INSS do município de Salgueiro, sendo entrevistado e tendo entregado documentação
para requisição do benefício, não tendo ajuda de terceiro ou de advogado nem pagou nenhum
valor  para  ter  o  benefício  concedido.  Não  há  indícios  de  fraude  por  parte  do  representado.
Evidente  ausência  de  dolo  específico  de  obter  vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  INSS.
Homologação do arquivamento.

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

084. Processo: 1.27.001.000184/2015-93 Voto: 2224/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática de crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), em razão da
realização de saques indevidos de benefícios previdenciários após o óbito do titular. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O caso dos autos resta prescrito, tendo em vista que, desde
a data do último saque indevido (09/2003), já transcorreram mais de 12 (doze) anos (CP, art. 109,
III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, III). Homologação do arquivamento.

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

085. Processo: 1.28.000.001871/2015-07 Voto: 80/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Omissão  na  apresentação  de  relatórios  anuais  do  Protocolo  de  Montreal
referentes aos anos de 2008 a 2014 ao IBAMA, no prazo exigido pela Legislação (Decreto 6.514,
artigo 81). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Infração administrativa. Multas
aplicadas. Possibilidade de aplicação de sanção de suspensão da atividade. Delito coibido na
seara  administrativa.  Desnecessidade  de  repressão  na  esfera  penal  em  observância  aos
princípios  da  ultima  ratio  e  da  intervenção  mínima.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação do
arquivamento.

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

086. Processo: 1.28.100.000213/2015-61 Voto: 139/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MOSSORO-RN

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (art. 55, Lei 9.605/98), em razão de fazer funcionar
atividade  (extração  de  calcário)  utilizadora  de  recursos  naturais  sem  a  devida  licença  e
autorização do órgão competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências.
Procedimento  administrativo  tramitado  no  IBAMA.  Empresa  autuada  apresentou  defesa
administrativa  no  sentido  de  que  estava  devidamente  licenciada  e  autorizada,  situação
reconhecida pelo IBAMA, que constatou também a ausência  de dano no decorrer  da vistoria
realizada. Inocorrência de infração ambiental ocasionado pela atividade em questão. Inexistência
de  indícios  de  materialidade  delitiva  e  de  justificativa  da  autuação  do  Órgão  Ministerial.
Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: 1.30.001.000434/2016-81 Voto: 2000/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação a 5 (cinco) segurados, verifica-se que os últimos saques
ocorreram há mais de 12 anos. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de
12 (doze) anos da data da última percepção indevida. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP,
art. 107, IV). 2) Em relação aos outros 5 (cinco) segurados, nota-se a ausência de informações
acerca de representante legal ou procurador habilitado para recebimento do benefício após o
óbito. 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. 3) Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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088. Processo: 1.30.001.005004/2015-74 Voto: 1970/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Representação da comunidade muçulmana noticiando que determinado site teria
reproduzido  notícia  falsa  de  conteúdo  racista  e  ofensivo  aos  muçulmanos.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que não houve dolo específico em praticar ou
incitar  a  discriminação e o  ódio  contra  os muçulmanos,  uma vez que a notícia  já  havia  sido
compartilhada inúmeras vezes nas redes sociais, gerando dúvidas acerca de sua veracidade. O
simples compartilhamento da notícia, sem a plena ciência de sua falsidade, não indica que os
responsáveis por sua reprodução tivessem o dolo de incitar a discriminação e o ódio contra os
muçulmanos, ainda mais diante da menção de que os fatos teriam sido praticados por terroristas.
Não configuração do crime previsto no art. 20 da Lei n° 7.716/89. Atipicidade da conduta no caso
concreto. Homologação de arquivamento.

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

089. Processo: 1.30.006.000262/2014-33 Voto: 2290/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVA FRIBURGO-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Carta apócrifa
noticiando possível fraude no recebimento/concessão de benefícios previdenciários. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências foram efetivadas, porém os fatos alegados na
denúncia anônima não foram comprovados. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a
identificação do verdadeiro autor dos saques e de linha plausível de investigação a justificar novas
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

090. Processo: 1.30.007.000550/2013-05 Voto: 342/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de ausência de recolhimento de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) de funcionários de sociedade empresária (art. 2°, II, da Lei n° 8.137/90).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Transcurso do prazo regulamentar, sem que o
interessado  tenha  impugnado  o  lançamento  ou  recolhido  o  crédito  tributário,  na  data  de
01/09/2011. Pena máxima cominada de 2 (anos) anos de detenção. Ultrapassados 4 anos desde
a  data  do  fato,  sem  que  tenha  ocorrido  qualquer  causa  de  suspensão  ou  interrupção  da
prescrição. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal
(CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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091. Processo: 1.30.015.000076/2015-76 Voto: 1049/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental.
Descarte irregular de águas de produção por diversas unidades de exploração e produção de
petróleo. Lei nº 9.605/98, art. 60. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato
verificado nos anos de 2010 e 2011. Pena máxima cominada ao delito de 6 (seis) meses de
detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal. CP, art. 109, inc. VI. Extinção da punibilidade.
Homologação do arquivamento.

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

092. Processo: 1.30.015.000083/2015-78 Voto: 1035/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

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

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

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

093. Processo: 1.33.001.000820/2015-80 Voto: 141/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima. Notícia de envio indevido de mensagens e ligações,
tendo em vista a divulgação de número telefônico em bate-papo virtual. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Violação a direito individual disponível. Vedada a atuação do Ministério
Público (LC nº 75/93, art. 15). Orientação repassada ao representante sobre a necessidade de
constituir advogado ou apoio da defensoria pública para o patrocínio da questão. Homologação do
arquivamento.

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

094. Processo: 1.34.015.000018/2016-84 Voto: 2003/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação realizada na Sala de Atendimento do Cidadão. Possível crime
ambiental (art. 29 da Lei n. 9.605/98) consistente na morte de abelhas por pulverização em áreas
de preservação permanente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Impossibilidade
de comprovar a materialidade do delito, visto que a denunciante, contatada por e-mail e telefone,
não  respondeu  às  solicitações  para  que  informasse  o  local  exato  da  ocorrência  do  dano
ambiental, bem como para que encaminhasse provas materiais do delito (vídeos e fotos) de modo
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a possibilitar a verificação da competência para apurar o crime em questão. Denúncia que não
trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal
responsável  e  útil  contra  o  indicado.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  suporte  probatório.
Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

095. Processo: 1.34.016.000081/2014-49 Voto: 2348/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOROCABA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 297, §4º CP. Falsificação de documento
público em razão da não anotação de vínculo empregatício do empregado/reclamante em sua
CTPS, no período de 28/01/2005 a 24/06/2005. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Reconhecimento posterior do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho. Inexistência de dolo
contemporâneo à suposta conduta delitiva por parte do investigado, que pautava sua conduta na
crença de que não havia o vínculo trabalhista na relação de prestação de serviços que mantinha
com o empregado/reclamante. Realizada pesquisa através do CNPJ da empresa/reclamada no
site do TRT foram encontradas apenas duas ocorrências do ano de 2005, demonstrando a não
habitualidade em infrações trabalhistas, concuindo-se pela ausência de dolo ao caso em questão.
Ausência  de indícios de fraude. Atipicidade da conduta.  Precedente da 2ª  CCR (Processo n°
1.34.007.000098/2014-13,  Voto  n°  3838/2014,  Sessão  n°  599,  de  26/05/2014,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

096. Processo: 1.11.000.000656/2015-88 Voto: 168/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Suposta  fraude  na  associação  dos  servidores  do  TRT 19ª
Região,envolvendo dinheiro público. Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). A Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho em Alagoas é
sociedade  civil  de  direito  privado  e  sem  fins  lucrativos.  De  acordo  com  o  Estatuto,  cabe  a
Assembleia Geral,  órgão máximo de deliberação da ASSTRA, julgar anualmente as contas da
diretoria e decidir sobre a perda de mandato dos membros da Diretoria ou do Conselho Fiscal. A
fiscalização dos atos dos representantes da associação é realizada por seu Conselho Fiscal. A
aplicação de verbas da associação não está sujeita à prestação de contas perante órgão federal,
tendo em vista que os próprios associados, por meio de Assembleia Geral, julgam as contas da
diretoria. Não há documento que demonstre a presença de recursos públicos, tendo em vista que
a associação tem por objetivo promover ações que beneficiem exclusivamente seus associados, e
não  realizar  serviços  essenciais  de assistência  social,  médica  e  educacional  direcionados ao
público em geral.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

097. Processo: JF-RN-0003883-08.2014.4.05.8400-
IP

Voto: 2550/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime contra a economia popular (Lei n° 1.521/51, art. 4º). Suposta
prática de usura por particulares. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Súmula nº 498 do STF:Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o
julgamento dos crimes contra a economia popular. Hipótese em que não se vislumbra eventual
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  nº  7.492/86),  pois  inexiste  captação,
intermediação  ou  aplicação  de  recursos  de  terceiros,  bem  como  arrecadação  de  recursos
mediante compromisso de restituição de valor no futuro, com ou sem remuneração. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº  1.14.006.000025/2015-05,  620ª
Sessão, de 11/05/2015, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

098. Processo: JF/SP-0003446-19.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 2137/2016 Origem: PR-SP - PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SAO PAULO

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 por  investigado residente em Florianópolis/SC. 2.  A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na atipicidade do fato. 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

32



Ata 639ª Sessão de Revisão PGR-00134656/2016 

6.368/76 corresponde ao teor do art. 33, § 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a
conduta do investigado ajusta-se,  em princípio,  ao previsto  no art.  33,  §  1º,  inc.  I,  da Lei  nº
11.343/06, ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda
que  para  consumo  próprio,  o  que  afasta,  assim,  a  tese  de  atipicidade  da  conduta.  7.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  sendo,  por  isso,  prematuro  o  arquivamento.  8.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

099. Processo: 1.17.001.000259/2015-82 Voto: 2269/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

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

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

100. Processo: 1.22.002.000025/2016-46 Voto: 2262/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERABA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Manifestação  particular  comunicando  suposta  fraude  no  pagamento  aos
segurados do Seguro DPVAT. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Prejuízo  suportado  pelas  sociedades
seguradoras conveniadas responsáveis pelo pagamento e pelos segurados. Precedentes da 2ª
CCR  (procedimento  n°  1.00.000.001560/2013-59,  601ª  Sessão,  de  25/07/2014,  unânime;
procedimento nº 1.15.000.002929/2015-80, 635ª Sessão, de 15/02/2016, unânime) e do STJ (CC
39.801/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Sessão, DJ 1/2/2005; e CC 47.745/PB,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Sessão, DJ 30/3/2005). Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge.
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101. Processo: 1.22.003.000107/2016-81 Voto: 2263/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) entre particulares, mediante golpe
aplicado por meio da rede social facebook. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Eventual fraude cometida contra o patrimônio e a boa-fé de particular. 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
Bonifácio Borges de Andrada e a Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge.

102. Processo: 1.22.003.001067/2015-11 Voto: 2261/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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 da 2ª CCR). Eventual prejuízo à boa-fé e ao patrimônio de particular,
autor de reclamatória trabalhista. Inexistência de lesão 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.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01,  617ª  Sessão,  de 6/4/2015,  unânime).  Homologação do  declínio  em
favor do Ministério Público Estadual.

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

103. Processo: 1.24.000.000303/2016-19 Voto: 2264/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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 prática de pedofilia.
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
Bonifácio Borges de Andrada e a Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge.

104. Processo: 1.26.000.000737/2016-36 Voto: 2272/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Particular que teria utilizado documento falso (procuração particular) perante o
Banco do Brasil,  para fins de movimentação financeira.  CP,  art.  304.  Revisão de declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado em detrimento de sociedade
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de economia mista. Incidência do Enunciado nº 42 da Súmula do STJ. Ausência de elementos de
informação capazes de legitimar, até o momento, a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº  1.34.001.005433/2015-01,  628ª
Sessão, de 21/09/2015, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

105. Processo: 1.29.017.000017/2016-80 Voto: 2267/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao  Cidadão,  comunicando  diversos  delitos  que  estariam ocorrendo em um bar  localizado  no
município de Canoas/RS, tendo em vista a realização de bailes funk com perturbação do sossego
alheio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos narrados que não
apontam qualquer  infração  penal  em prejuízo  a  bens,  serviços  ou interesses da União,  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

106. Processo: 1.30.001.000851/2016-23 Voto: 2265/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar o crime de injúria  racial  (CP, art.  140,  § 3º).  Supostas
declarações racistas proferidas por dono de hortifrúti em face de um cliente. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual conduta criminosa praticada entre particulares. Ofensas
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
Bonifácio Borges de Andrada e a Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge.

107. Processo: 1.33.001.000105/2016-28 Voto: 2266/2016 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 manifestação anônima apresentada perante a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando irregularidades no leilão de imóvel localizado no município
de Apiúna/SC. Relato de que o imóvel foi invadido e está sendo loteado por particular. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Leilão realizado pelo Governo do Estado de
Santa Catarina. Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal em prejuízo a bens,
serviços ou interesses 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
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declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge.

108. Processo: 1.33.003.000023/2016-63 Voto: 2268/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

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

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

109. Processo: 1.34.001.005461/2015-10 Voto: 2271/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando a suposta prática de tráfico de drogas no município de São Roque/SP.
Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Inexistência  de indícios de
transnacionalidade  na  prática  de  crime de  tráfico  de  entorpecentes.  Fatos  que  não  apontam
qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades.  Ausência,  até  o  momento,  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR
(procedimento nº 1.25.004.000218/2015-94, julgado na Sessão nº 632, no dia 23/11/2015, por
unanimidade). Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

110. Processo: 1.34.004.000187/2016-43 Voto: 2260/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 32). Suposta prática de maus-
tratos  contra  animais  pelos  responsáveis  de  canil  localizado  no  município  de  Campinas/SP.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). 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.
Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº  1.26.000.000506/2016-22,  638ª  Sessão,  do  dia
16/03/2016, 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
Bonifácio Borges de Andrada e a Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge.
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111. Processo: 1.34.010.000079/2016-91 Voto: 2270/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de posse ilegal de arma de fogo. Particular
não adotou as providências necessárias para a regularização de sua situação perante o Exército
Brasileiro  de  possuidor  de  armas  na  qualidade  de  atirador  desportivo,  embora  devidamente
notificado para tanto. Lei nº 10.826/03, art. 12. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 da 2ª CCR). Orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
Estatuto do Desarmamento não remeteu à Justiça Federal toda a competência para as questões
dele  oriundas  (HC  nº  160.547/SP,  DJe:  25/10/2010).  Caso  em que  não  restou  demonstrada
qualquer lesão  (ou perigo  de lesão)  à  integridade territorial,  à  soberania  nacional,  ao regime
representativo e democrático,  à  Federação,  ao Estado de Direito  ou à pessoa do Chefe dos
Poderes  da  União.  Indícios  de  transnacionalidade  do  delito  não  evidenciados.  Ausência  de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedente da 2ª CCR (processo nº 0000495-75.2015.4.05.8202, julgado na
Sessão nº  632,  no dia  23/11/2015,  por  unanimidade).  Homologação do declínio  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

112. Processo: SRPF-AP-00271/2014-INQ Voto: 2275/2016 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 para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado.
Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito do titular, no período
de 03/2008 a 11/2008. 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 07 (sete)
anos do último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

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

113. Processo: 1.16.000.000707/2016-76 Voto: 2279/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art.  289,  §1º).  Relato de que
particular teria recebido uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) falsa quando realizou um saque na
agência da Caixa Econômica Federal de Recanto das Emas/DF. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Inexistência de elementos mínimos que possibilitem identificar a autoria delitiva.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Necessidade de comunicação do fato e
remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil
(MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  do
arquivamento.

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

114. Processo: 1.16.000.000712/2016-89 Voto: 2226/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto roubo de encomendas sob responsabilidade dos
Correios, ocorrido no dia 27/02/2015, na cidade do Gama/DF. CP, art. 157, § 2º, I e II. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de registro da ação delitiva por câmeras de
TV ou de vestígios materiais que possam auxiliar na descoberta da autoria do ilícito. Inexistência
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

115. Processo: 1.16.000.000780/2016-48 Voto: 2238/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de furto de um microcomputador, de
propriedade do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. CP, art. 155. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato ocorrido entre 01/07 e 12/08/2015. Ausência de
vestígios materiais ou testemunhas que possam auxiliar na descoberta da autoria. Inexistência de
linha investigativa capaz de modificar o panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

116. Processo: 1.22.003.000210/2016-21 Voto: 2131/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  ofertada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, relatando a existência de postagens de conteúdo racista em páginas de
rede social. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Investigação preliminar realizada
pela  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise  do  Ministério  Público  Federal,  que  concluiu  não  ser
possível acessar os endereços eletrônicos indicados. Informação de que uma das páginas exige o
ingresso em um grupo para se ter acesso ao seu conteúdo e de que a outra não está mais
disponível  para  consulta.  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Falta  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

117. Processo: 1.22.024.000183/2015-67 Voto: 2278/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de moeda falsa (CP, art.  289, §1º).  Adolescente foi
abordado por policiais após tentar  trocar cédula falsa no valor  de R$ 100,00 (cem reais)  nas
proximidades  do  terminal  rodoviário  do  município  de  Visconde  do  Rio  Branco/MG.  O  menor
relatou que a nota lhe foi entregue por uma outra pessoa, que nega ter sido o responsável pelo
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repasse da cédula falsa.  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem identificar a autoria delitiva. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

118. Processo: 1.23.000.002705/2015-04 Voto: 2258/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  auto  de infração  lavrado  pelo  IBAMA,  comunicando a
suposta prática do crime previsto no art. 29 da Lei nº 9.605/98, consistente na comercialização de
três peixes ornamentais, das espécies Crenicichla cametana e Crenicichla sp., em desacordo com
a licença obtida, uma vez que estavam descritos nos documentos como Crenicichla lenticulate.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 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 Bonifácio
Borges de Andrada e a Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge.

119. Processo: 1.24.000.000463/2015-79 Voto: 2276/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de ofício da 2ª Vara do Trabalho de João
Pessoa/PB, comunicando a suposta tentativa do crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, §
3º, c/c art. 14, II). Particular teria ajuizado reclamação trabalhista fundada em elementos fictícios,
com o único intuito de criar uma situação falsa em detrimento do INSS. A reclamante teria firmado
contrato de trabalho com sua tia, no dia 28/07/2006, como doméstica, ingressando com a ação
para anotação de baixa do contrato na CTPS, haja vista o óbito da empregadora, ocorrido no dia
28/01/2009. O Juízo trabalhista indeferiu o pedido, reconhecendo a inexistência da relação de
emprego noticiada nos autos, e determinou o encaminhamento de cópia da decisão ao INSS e ao
MPF,  para  as providências cabíveis.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da
análise  dos  autos,  verifica-se  inexistir  provas  de  que  a  investigada  não  tenha  efetivamente
prestado serviços domésticos para a sua falecida tia. Assim, não se pode concluir  que o fato
relatado ao órgão judicial seja inverídico ou mesmo que a ação proposta tenha o intuito de fraudar
a Previdência Social. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

120. Processo: 1.25.007.000056/2016-45 Voto: 2130/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de infração ao Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94). Apresentação de instrumento de procuração nos autos de
reclamatória trabalhista oriundo de outro processo judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Mera  irregularidade  processual  que  restou  sanada  em  audiência,  conforme
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paranaguá/PR. Atipicidade da conduta.
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Homologação do arquivamento.

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

121. Processo: 1.28.000.000387/2016-33 Voto: 2256/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

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

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

122. Processo: 1.29.014.000070/2016-19 Voto: 2129/2016 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. CP,
art. 171, § 3º. Saque indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito do
titular, no período de 11/2003 a 06/2004. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Infrutíferas diligências realizadas pelo INSS. Ausência de informações acerca de representante
legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  do  benefício  ou  sobre  renovação  de  senha.
Valores  retirados  em  terminais  de  autoatendimento.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
possibilitem a identificação da autoria  delitiva  e  de linha plausível  de investigação a justificar
novas diligências, considerando, em especial,  o tempo decorrido de quase 12 (doze) anos do
último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.29.020.000039/2015-18 Voto: 2273/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de desobediência (CP, art. 330)
por parte de funcionários da Caixa Econômica Federal, tendo em vista o não cumprimento de
determinação judicial proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Cachoeira do Sul/RS. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Da  análise  dos  autos,  verifica-se  que,  embora  a
destempo, a ordem foi cumprida pela empresa pública federal. Caso em que não se vislumbra
intenção deliberada de não cumprir a ordem legal. Ausência de dolo. Crime não caracterizado.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Precedente da 2ª CCR (procedimento
nº  1.23.000.000147/2015-34,  635ª  Sessão,  do  dia  15/02/2016,  unânime).  Homologação  do
arquivamento.

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

124. Processo: 1.30.001.000237/2016-61 Voto: 2274/2016 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 por particular, comunicando o
envolvimento  de  diversas  pessoas  nos  crimes  de  contrabando,  sonegação  fiscal,  fraude  na
previdência, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, dentre outros. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  IV).  Descrição de ilícitos penais imprecisa e desconexa, que não justifica a
instauração de investigação criminal. Ausência de suporte probatório mínimo. Falta de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

125. Processo: 1.33.000.000515/2016-89 Voto: 2259/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de auto de infração lavrado pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade ICMBio, comunicando suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98,
arts.  34  e  36).  Equipe  de  fiscalização  do  Instituto  encontrou  uma  canoa  de  fibra  de  vidro
abandonada, em uma praia arenosa sem nome, cerca de 600 metros além dos limites da Estação
Ecológica de Carijós e 470 metros ao sul da Ponta da Barra do Sambaqui, em Florianópolis. Ao
inspecionarem a embarcação, verificaram no seu interior redes de emalhe tipo feiticeira e varas de
bambu, indicando a possível prática de pesca no local, que é proibida. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Não houve a constatação de efetiva pesca, uma vez que ninguém foi
flagrado, não foram encontrados peixes no interior do barco e não havia nenhum equipamento
dentro  da  água.  Ausência  de  elementos  mínimos  aptos  a  justificar  a  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 Bonifácio
Borges de Andrada e a Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge.

126. Processo: 1.35.000.001241/2015-90 Voto: 2277/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  manifestação  apesentada  por
servidora  pública  federal,  que  noticiou  o  lançamento,  supostamente  sem sua  autorização,  de
desconto em seu contracheque do mês de setembro de 2015, no valor de R$ 59,77, referente a
mensalidade  da  Associação  Nacional  de  Assistência  aos  Funcionários  Públicos  (ANAFP).
Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Após diligências, não foi verificado o emprego de qualquer meio fraudulento, pois, a princípio, o
desconto nos vencimentos da noticiante teria sido motivado por umaautorização para desconto
em folha  de  pagamento  encaminhada  à  ANAFP.  Ademais,  verificado  o  descontentamento  da
servidora com tal desconto, a própria associação procedeu à correção devida, restituindo o valor e
cancelando os futuros descontos. Materialidade delitiva não evidenciada. Falta de justa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge.
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127. Processo: 1.36.002.000019/2016-01 Voto: 2257/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GURUPI-TO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  manifestação  sigilosa  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão,  comunicando suposto desmatamento em uma área de preservação
permanente no município de Formoso do Araguaia/TO. Para comprovação dos fatos, indica uma
mídia (vídeo), cujo conteúdo pode ser acessado pela internet. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). As imagens veiculadas no vídeo não permitem inferir a localização do suposto
desmatamento, tampouco trazem outros elementos mínimos relacionados com a materialidade e
a autoria delitiva. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

128. Processo: 1.34.024.000040/2016-15 Voto: 2236/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime de injúria por meio da internet.
Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32 2ª
CCR). O fato de o crime ter sido cometido por meio da rede mundial de computadores, não atrai,
por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da
conduta. Aplicação do Enunciado nº 50 (97ª Sessão de Coordenação, de 11/05/2015). Inexistência
de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

129. Processo: JF/PET/PE-0000045-
71.2016.4.05.8308-INQ

Voto: 2295/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PETROLINA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FURTO (CP, ART. 155, §4, I). MPF: ARQUIVAMENTO COM
ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de furto (CP, art. 155, §4°, I), tendo em
vista a prisão em flagrante do investigado, em 16/01/2016, em razão de ter subtraído para si uma
porta  de madeira,  cor  branca,  com fechadura completa,  de apartamento pertencente à Caixa
Econômica  Federal.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,
sustentando a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. 3. O Juiz
Federal, por sua vez, discordando da manifestação do Ministério Público Federal, entendeu pelo
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prosseguimento da persecução penal. 4. Foi impetrado Habeas Corpus, com pedido liminar, no
TRF da 5ª Região, tendo o Procurador Regional da República opinado pela denegação da ordem,
em razão  da  manutenção  dos  requisitos  da  prisão  preventiva  verificada  nas  informações  da
autoridade  impetrada.  O  Desembargador  Federal  não  reconheceu  qualquer  constrangimento
ilegal  a  ser  amparado  pelo  remédio  constitucional  impetrado,  indeferindo  a  liminar.  5.  A
jurisprudência do STF considera como requisitos para aplicação do princípio da insignificância: (a)
a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  e  (d)  a  inexpressividade  da  lesão
jurídica provocada. 6. No caso dos autos, de acordo com informações prestadas pela autoridade
impetrada, a pesquisa realizada no INFOSEG indicou que o investigado já fora preso em flagrante
por outro furto e estava em liberdade provisória. Ressaltou, também, que, ao contrário do afirmado
pelo impetrante do HC, o paciente responde a, pelo menos, uma ação penal. 7. Além disso, o
investigado confessou a prática de outros furtos, o que foi ratificado pelas testemunhas inquiridas
no  Auto  de  Prisão  em  Flagrante,  e  ter  tentado  matar  um  irmão,  fatos  que  somente  serão
devidamente  esclarecidos  após  a  instrução  processual.  8.  Dessa  forma,a  reiteração  delitiva
impede a aplicação do princípio da insignificância penal, uma vez que é imprescindível não só a
análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob
pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos. Precedente STJ (AgRg no
AREsp 56194/rs, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Quinta Turma, Dje 11/06/2012) 9. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir nas investigações.

Deliberação: Em sessão 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 Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

130. Processo: JFRJ/SJM-2010.51.10.002230-6-INQ Voto: 2313/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
SÃO JOÃO DE MERITI

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato majorado tentado (CP, art. 171, § 3º, c/c art. 14, II).
Investigado que, no dia 14/07/2009, compareceu a agência da Caixa Econômica Federal munido
de documentos falsos em nome de beneficiário do INSS e solicitou o recadastramento da senha
do cartão de benefício previdenciário. Ao perceber que o funcionário da agência ia verificar a
documentação apresentada nos cadastros internos da CEF,  o investigado evadiu-se do local.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Perícia realizada nas imagens
captadas pela câmera de segurança da agência não logrou identificar o autor do fato. As diversas
tentativas de localizar o beneficiário do INSS em nome do qual o investigado tentou recadastrar a
senha do cartão restaram infrutíferas. Ausência de indícios de autoria e de diligências capazes de
alterar o panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

131. Processo: DPF/JFA-00211/2012-INQ Voto: 2184/2016 Origem: GABPRM1-CBFS - 
CARLOS BRUNO FERREIRA DA 
SILVA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime contra  a  economia  popular  (Lei  n°  1.521/51).  Apreensão de
cartões  de  créditos  e  cheques titularizados por  terceiros,  na  loja  do  investigado.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 33). Diligências. Declarações das testemunhas apontam que o investigado
emprestava dinheiro aos clientes e retinha, como garantia de recebimento, cheques, cartões e
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documentos de veículos. Incidência da Súmula nº 498 do STF: Compete a justiça dos estados, em
ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

132. Processo: DPF/JFA-00281/2015-INQ Voto: 2122/2016 Origem: GABPRM3-MBMM - 
MARCELO BORGES DE MATTOS 
MEDINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de ameaça (CP, art. 147). Gerente de um estacionamento relata
que  um  indivíduo,  dizendo-se  da  Polícia  Federal  e  apresentando  carteira  com  emblema  da
República, o teria ameaçado. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Diligências. Depreende-se
dos autos que o investigado,  que é Advogado,  exibiu,  na ocasião,  sua carteira  da OAB (que
possui o Brasão da República), e não uma identidade funcional da Polícia Federal.  Ouvido, o
autor do fato afirmou que mostrou sua carteira da OAB, que estava inserida em um estojo preto, e
disse  ao  gerente  do  estacionamento  que  iria  processá-lo,  pois  teria  tentado  agredir  seu  pai.
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 Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

133. Processo: DPF-TAB/AM-00089/2014-INQ Voto: 2294/2016 Origem: GABPRM1-LGJ - 
LEONARDO GONÇALVES 
JUZINSKAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei n° 10.826/03, art.
14) e ambiental (Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Inexistência de indícios
de transnacionalidade da conduta. Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do Desarmamento
não modificou a  competência  para o processo e julgamento dos crimes dessa natureza,  que
continua sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo do art. 18
(tráfico internacional de arma de fogo). Informações do ICMBio de que a autuaçãocorreu fora dos
limites  da  Unidade  de  Conservação  Federal  e  que  os  animais  abatidos  não  eram  espécies
ameaçadas de extinção. 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 Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

134. Processo: 1.16.000.000741/2016-41 Voto: 2176/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  228  e  229,  ambos  do  CP.
Comunicação  da  exploração  de  prostituição  em  um  bar  localizado  em  área  de  projeto  de
assentamento  do  INCRA.  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. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público do Distrito Federal
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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 Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

135. Processo: 1.17.002.000040/2016-54 Voto: 2195/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de ameaça e de usura pecuniária (CP, art. 147; Lei n° 1.521/51,
art.  4°).  Alegação de que credores do representante estariam cobrando juros de 30% ao mês
sobre o valor por ele devido em razão da aquisição de propriedade rural, bem como estariam
fazendo ameaças de morte voltadas a impedir que ele entre em uma parte das terras adquiridas.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Incidência da Súmula nº 498 do STF: Compete a justiça
dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia
popular.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

136. Processo: 1.19.000.000529/2015-91 Voto: 2228/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crimes contra a honra (CP, arts. 139 e 140). Representante,
que atualmente ocupa o cargo de Deputado Federal,  comunica a existência  de postagem de
matéria ofensiva a sua honra e a sua reputação, veiculada por meio da internet.  Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Súmula  n°  147  do  STJ:Compete  à  Justiça  Federal
processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal, quando relacionados
com o exercício da função. Eventuais crimes contra a honra que não foram praticados, em tese,
por  motivos  vinculados essencialmente  ao  representante em razão  do  mandato de Deputado
Federal.  Ofensas que se referem a fatos ocorridos no exercício do cargo do Poder Executivo
Estadual,  que  o  representante  ocupava  anteriormente  (Secretário  de  Estado).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

137. Processo: 1.22.012.000326/2015-70 Voto: 2214/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato tentado (CP, art. 171, c/c art. 14, II). Representante
que alega  ter  recebido  ligações  de  pessoas  que  se  identificaram como funcionários  de  uma
empresa de telefonia e pediram o número do seu cartão de crédito, para pagamento de uma taxa
de instalação.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32).  Eventual  estelionato entre  particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

138. Processo: 1.24.000.002466/2015-47 Voto: 2057/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de tráfico de drogas (Lei n° 11.343/06, art. 33). Alegada prática de
tráfico  de  entorpecentes  em praça  da  Universidade  Federal  da  Paraíba  -  UFPB.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de indícios de transnacionalidade. 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 Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

139. Processo: 1.26.000.003497/2015-41 Voto: 2192/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de apropriação indébita (CP, art. 168, §1°, II) e de
abandono  de  incapaz  (CP,  art.  133).  Comunicação  de  que  terceiro  estaria  utilizando
indevidamente benefício pago à beneficiária do INSS. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Informações do INSS de que o benefício está sendo regularmente recebido por pessoa
desconhecida, que, no entanto, não vem prestando assistência à deficiente. Eventuais crimes que
têm como sujeito passivo a beneficiária da prestação, e não a Autarquia Federal. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

140. Processo: 1.26.000.004041/2015-06 Voto: 2222/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Comunicação de
suposta  movimentação  financeira  atípica.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Conforme
dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de
dinheiro será da competência da Justiça Federal, quando praticado contra o sistema financeiro e a
ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, ou, ainda, quando a infração penal antecedente for
de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em que os elementos iniciais não evidenciam
a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de  competência  da  Justiça  Federal.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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141. Processo: 1.26.003.000019/2016-30 Voto: 2169/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a honra (CP, art. 139). Manifestação encaminhada à Sala
de Atendimento ao Cidadão, em que o representante relata ter recebido ligações telefônicas, nas
quais alguém se passava por ele e o difamava. 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. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público
Estadual.

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

142. Processo: 1.27.000.002416/2015-58 Voto: 2105/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crime ambiental previsto no art. 54 da Lei nº 9.605/98 e contravenção
penal prevista no art.  42,  III,  do Decreto-Lei nº  3.688/41.  Relato de que uma casa de shows
instalada  próximo  a  residências  não  possui  isolamento  acústico  e  perturba  o  sossego  dos
moradores vizinhos, durante a madrugada, com músicas em volume elevado. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Ausência de prejuízo direto a bens, serviços ou interesses da Uniãou de suas
entidades.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Incidência do Enunciado nº 37 da 2ª CCR no
tocante  à  contravenção 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 Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

143. Processo: 1.29.000.000493/2016-80 Voto: 2118/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes previstos no art. 250, § 2°, e/ou
no art. 261, § 3°, ambos do CP. Informações de que, no rio Jacuí, nas proximidades do Município
de Santo Amaro/RS, o motor de uma draga parou de funcionar, momento em que um tripulante
afrouxou uma das tubulações dos dutos do motor, o que veio a ocasionar um incêndio e explosão
na embarcação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A embarcação (draga) não se
inclui  tecnicamente  no  conceito  de  navio.  Inaplicabilidade  do  art.  109,  IX,  da  CF:Aos  Juízes
federais compete processar e julgar: IX- os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves,
ressalvada  a  competência  da  Justiça  Militar.  Precedente  do  STJ  (CC  118.503/PR,  Rel.  Min.
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 28/04/2015). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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144. Processo: 1.29.001.000030/2016-16 Voto: 2318/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de tráfico de entorpecentes (Lei n° 11.343/06, art. 33). Alegada
prática de tráfico de drogas em escolas e em outros locais, no Município de Bagé/RS. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de indícios de transnacionalidade na prática do crime de
tráfico de entorpecentes. 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 Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

145. Processo: 1.29.001.000140/2015-99 Voto: 2088/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  contra  a  marca  (Lei  n°  9.279/96,  art.  190,  I).  Notícia  da
comercialização de mercadorias falsificadas em feira popular de Bagé/RS. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). O art.  190, I,  da Lei n° 9.279/96 tutela diretamente o interesse privado da
empresa detentora dos direitos da marca ilicitamente reproduzida.  Ausência  de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal.  Precedente do STJ (CC 36.398/GO, Rel.  Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Terceira
Seção, DJ 04/04/2005). 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 Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

146. Processo: 1.30.001.000096/2016-87 Voto: 2054/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de furto mediante fraude (CP, art.  155,  § 4º,  II).  Apuração de
suposto(s) saque(s) indevido(s) em conta corrente de beneficiária do INSS. Revisão de declínio
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR).  Saque(s) realizado(s) em conta corrente mantida no Banco do
Brasil, sociedade de economia mista. Súmula nº 42 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual
processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes
praticados em seu  detrimento.  Ausência  de elementos  de informação capazes de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

147. Processo: 1.33.000.000524/2016-70 Voto: 2221/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Representação
anônima que relata suspeita da prática de lavagem de dinheiro por dirigentes do Sindicato dos
Bancários, tendo em vista a aquisição, pela entidade sindical, de duas casas antigas, que não
teriam qualquer  utilidade.  Além disso,  o  representante  afirma  ter  ouvido  alguém dizer  que  o
presidente do sindicato, ex-bancário, tem patrimônio de mais de R$ 10.000.000,00. Revisão de
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declínio (Enunciado nº 32). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o
julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal,  quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou, ainda,
quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Precedente do STJ
(CC 113.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). Hipótese em
que  os  elementos  iniciais  não  evidenciam  a  ocorrência  de  crime(s)  antecedente(s)  de
competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

148. Processo: 1.33.001.001070/2015-63 Voto: 2315/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 54). Alegação de que determinada
empresa  causa  poluição  ambiental  mediante  o  esmagamento  de  embalagens  de  aerossóis.
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 Dr.ª Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

149. Processo: 1.34.006.000018/2016-93 Voto: 2193/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato (CP, art. 171). Alegação de que o dono e um
funcionário  de um cartório  de  notas  estariam cobrando,  pelos  serviços  ali  prestados,  valores
superiores aos efetivamente devidos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Supostos crimes
praticados  contra  particulares.  Os  serviços  notariais  e  de  registro  são  exercidos  em  caráter
privado,  por  delegação do  Poder  Público  (CF,  art.  236),  sob  fiscalização  do  Poder  Judiciário
Estadual  ou  do  Distrito  Federal  (Lei  n°  8.935/94,  arts.  37  e  38).  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

150. Processo: DPF/MOC-00358/2013-INQ Voto: 2047/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/MONTES CLAROS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de uso de documento falso e adulteração de sinal identificador
de  veículo  automotor  (CP,  arts.  304  e  311).  Apreensão,  por  policiais  rodoviários  federais,  de
veículo  com chassi  adulterado e de CRLV supostamente falso que lhes foi  apresentado pelo

49



Ata 639ª Sessão de Revisão PGR-00134656/2016 

motorista  do  automóvel.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV)  e  de  declínio
(Enunciado nº 33). Perícia realizada no CRLV concluiu pela sua autenticidade. Crime de uso de
documento falso não configurado. Homologação do arquivamento no tocante a tal delito. Quanto
ao crime do art. 311 do CP, 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 Dr.ª Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

151. Processo: 1.34.006.000027/2016-84 Voto: 2053/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  particular  encaminhada  à  Sala  de
Atendimento ao Cidadão, comunicando que determinada empresa estaria atrasando pagamento
dos  salários,  não  apresentando  aos  trabalhadores  o  holerite,  deixando  de  pagar  os  valores
referentes às férias e descumprindo inúmeras obrigações trabalhistas. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos para se definir eventual repercussão penal
sobre os fatos. Verifica-se, por ora, a ocorrência de irregularidades trabalhistas, de modo que
eventuais demandas coletivas que decorram dos fatos descritos são de atribuição do Ministério
Público  do  Trabalho.  Caso,  eventualmente,  o  MPT apure  indícios  da  prática  de  algum ilícito
criminal,  o Ministério  Público Federal  será comunicado para a  tomada das medidas cabíveis.
Homologação  do  arquivamento  e  remessa  de  cópias  ao  Ministério  Público  do  Trabalho,  nos
termos do art. 84-II1 da LC nº 75/93.

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

Homologação de Arquivamento

152. Processo: DPF/GVS/MG-00103/2015-INQ Voto: 2198/2016 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,  dentre  elas  a  dispensação  de  medicamentos  para  pessoas  diferentes  dos
usuários  registrados  na  receita.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ações
desconformes  com as  normas  do  programa  que,  em sua  grande  maioria,  configuram meras
irregularidades  administrativas.  Medidas  adotadas  pelo  órgão  de  fiscalização  que  foram
suficientes  para  sanar  as  irregularidades,  sendo  que  as  justificativas  apresentadas  pelos
representantes legais da sociedade empresária foram acolhidas pelo órgão de fiscalização. Falta
de justa causa para a persecução penal.  Precedente da 2ª CCR (IPL n° 00098/2015, Voto n°
6555/2015, Sessão n° 630, de 05/10/2015, unânime). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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153. Processo: DPF/JFA-00543/2015-INQ Voto: 2312/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). Relato de que um homem adentrou na
mercearia em que a noticiante trabalha e pagou as despesas com uma nota de R$ 100,00 (cem
reais) falsa, evadindo-se do local após receber o troco. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Necessidade de comunicação do fato ao Departamento do Meio Circulante do
Banco  Central  do  Brasil  (MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

154. Processo: DPF/ROO-00083/2015-IPL Voto: 2314/2016 Origem: SJUR/PRM-MT - SETOR 
JURIDICO DA 
PRM/RONDONOPOLIS

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de furto contra agência dos Correios (CP, art. 155, §4, I). Subtração de R$
296,00 em espécie e de R$ 230,00 em produtos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Inexistência  de imagens de câmeras de segurança,  de testemunhas ou de vestígios
capazes  de  identificar  os  participantes  do  fato  delituoso.  Ausência  de  indícios  de  autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

155. Processo: SR/DPF/PA-01147/2011-INQ Voto: 2183/2016 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/PARAGOMINAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei n° 7.492/86. Investigado teria
efetuado, no ano de 2004, falsa declaração de renda para adquirir  Declaração de Aptidão ao
PRONAF DAF, perante a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará
EMATER/PA.  Obtenção  de  financiamento  no  valor  de  R$  1.000,00  (mil  reais).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a EMATER/PA informou não possuir a
original  da  DAP,  apresentando  apenas  uma  cópia  de  baixa  qualidade.  As  declarações  dos
funcionários  que  assinaram  a  DAP  não  supriram  a  lacuna  deixada  pela  impossibilidade  de
realização de exame grafotécnico. Conclusão da Autoridade Policial no sentido de que não foi
possível comprovar a materialidade delitiva, não havendo linha investigativa a ser seguida. Fatos
ocorridos  há  mais  de  11  (onze)  anos.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

156. Processo: 1.11.000.001282/2015-18 Voto: 2316/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado
no curso de ação previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais
inconsistências  no  depoimento  prestado  por  testemunha  da  parte  autora.  Declarações
desconsideradas pelo Magistrado, que proferiu sentença fundada em outros elementos de prova
existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, que não influíram no
julgamento da causa.  Falta  de justa  causa para a  persecução penal.  Precedente da 2ª  CCR
(Processo n°  0000393-37.2015.4.02.5001, Voto n° 1905/2015, Sessão n°  617, de 06/04/2015,
unânime). Homologação do arquivamento.

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

157. Processo: 1.14.001.000510/2015-11 Voto: 2095/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 50-A). Autuação, pelo ICMBio, de
pessoa  que  tinha  em  depósito  5,2m³  de  madeira  em  estacas  no  interior  de  unidade  de
conservação federal (REBIO de Una/BA). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Consta
do relatório do ICMBio que, além de o dano causado ser leve e passível de recuperação, o agente
é  pessoa  de  baixa  renda,  com baixo  grau  de  instrução,  e  a  infração  não  foi  cometida  para
obtenção de vantagem pecuniária. Elementos indicativos de que sua prática se deu por motivo de
subsistência. Aplicação da causa de exclusão de ilicitude prevista no art.  50-A, §1º, da Lei nº
9.605/98. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.14.001.000513/2015-54, Sessão nº 636, de
29/02/2016, 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 a Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

158. Processo: 1.16.000.000685/2016-44 Voto: 2190/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime de  moeda falsa  (CP,  art.  289,  §1º).  Indivíduo  preso  em flagrante  em
27/05/2004,  por  possuir  uma cédula  falsa no valor  de R$ 50,00,  afirmou que recebeu objeto
contrafeito de outra pessoa, fornecendo seu primeiro nome e endereço. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Relatório Circunstanciado descreve que o investigado não foi encontrado
no endereço informado. Contatado proprietário da pizzaria em que houve o repasse da moeda
falsa, foi informado que há anos não presencia crimes dessa natureza. Fatos ocorridos há mais de
11 (onze) anos. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

159. Processo: 1.18.000.002154/2015-31 Voto: 2101/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Suspeita de que
um indivíduo  investigado  em outro  procedimento,  pela  tentativa  de  abrir  conta  bancária  com
documentos  de  identidade  falsos,  estaria  dissimulando  a  titularidade  de  ativos  financeiros
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resultantes da prática de delitos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fatos não
confirmados  pelas  investigações  realizadas  pela  Polícia  Federal.  Ausência  de  indícios  da
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

160. Processo: 1.20.000.000576/2015-13 Voto: 2045/2016 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). Notícia de que, após
receber denúncia de que o investigado estava recebendo auxílio-doença de forma indevida, o
INSS o  submeteu  a  nova  avaliação  médica,  na  qual  ele  foi  considerado  capaz.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Auxílio-doença concedido e,  por  diversas vezes,
mantido com base em perícias médicas que concluíram ser o investigado portador de transtorno
neurótico. Ainda que posterior perícia o tenha considerado apto, não há como afirmar que, nas
perícias anteriores,  os  médicos  foram enganados pelo  investigado.  Para  fazer  jus ao auxílio-
doença, o segurado deve apenas ser considerado temporariamente incapaz para o trabalho, de
modo que pode vir  a recuperar a capacidade. 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 Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

161. Processo: 1.23.008.000023/2016-60 Voto: 2218/2016 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° 9.605/98, art. 50-A). Destruição, por parte de
Prefeitura  Municipal,  de  05  (cinco)  hectares  de  floresta,  causando  dano  indireto  ao  Parque
Nacional  da  Amazônia,  com  abertura  de  estrada  em  área  de  amortização.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Auto de Infração lavrado em 24/09/2004.  Pena máxima
cominada em abstrato de 04 (quatro) anos de reclusão. Prazo prescricional de 08 (oito) 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 Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

162. Processo: 1.24.000.000694/2015-82 Voto: 2153/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato fraude em financiamento (CP,
art.  171,  §  3º;  Lei  nº  7.492/86,  art.  19).  Representação  noticiando  suposta  existência  de um
esquema de "venda de bolsas" do FIES por alunos, em instituição de ensino particular, por R$
2.000,00. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. O FNDE informou não
ser possível a execução da citada fraude, ressaltando que, além de o FIES ser um financiamento,
havendo  a  obrigação  do  aluno  de  saldar  as  parcelas  futuramente,  cabe  exclusivamente  à
instituição mantenedora solicitar o aumento do limite de valor para a contratação do FIES, não
tendos estudantes qualquer ingerência em tal processo de solicitação. Instado a fornecer dados
concretos acerca da fraude noticiada, o representante permaneceu inerte. Ausência de elementos
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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 Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

163. Processo: 1.25.000.000775/2016-26 Voto: 2158/2016 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 do titular, ocorrido em 06/05/2006.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque realizado em 04/09/2006.
Inexistência  de  procurador  ou  representante  legal  cadastrado.  Benefício  recebido  mediante
utilização  de  cartão  magnético.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

164. Processo: 1.26.004.000078/2015-17 Voto: 2164/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º). Supostos indícios de fraude no recebimento de salário-maternidade. Revisão de arquivamento
(LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  elemento  de  prova  apto  a  refutar  a  veracidade  das
declarações de atividade rural apresentadas pela beneficiária, que sequer foi localizada e ouvida
pela autarquia. Embora o INSS tenha procedido à revisão do benefício, não foram apontados
indícios  concretos  de  fraude  na  sua  obtenção.  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 a Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

165. Processo: 1.28.000.000344/2016-58 Voto: 2165/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  apresentar  relatórios  anuais  de
atividade no prazo legal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza
administrativa (Decreto n° 6.514/08, art.  81). Aplicação de multa de R$ 2.200,00 pelo IBAMA.
Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°  1.23.000.000953/2015-11,  Voto  n°
5845/2015, Sessão n° 628, 21/09/2015, unânime). Homologação do arquivamento.

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

166. Processo: 1.28.000.000346/2016-47 Voto: 2126/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  apresentar  relatórios  anuais  de
atividade no prazo legal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Infração de natureza
administrativa (Decreto n° 6.514/08, art.  81). Aplicação de multa de R$ 3.600,00 pelo IBAMA.
Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Processo  n°  1.23.000.000953/2015-11,  Voto  n°
5845/2015, Sessão n° 628, 21/09/2015, unânime). Homologação do arquivamento.

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

167. Processo: 1.29.000.000595/2016-03 Voto: 2035/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  o desaparecimento de uma encomenda de um prédio
residencial,  onde gratuitamente ficam objetos e cartas que os motoristas da EBCT costumam
deixar para posterior entrega pelos carteiros. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Ausência de informações quanto a eventuais testemunhas do fato. Inexistência de indícios de
autoria  ou  de  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório  atual.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

168. Processo: 1.29.001.000024/2012-27 Voto: 2167/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para averiguar se, no Município de Bagé/RS, estariam
ocorrendo crimes de extorsão e estelionato majorado (CP, arts. 158 e 171, § 3º) relacionados com
o "Programa Federal de Preço Mínimo", via "Prêmio para Escoamento de Produto", tendo em vista
a informação da prática de delitos desta espécie no Município de Santo Ângelo/RS. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Após diligências e a oitiva do Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Bagé/RS e de alguns produtores rurais,  não foi constatada qualquer
irregularidade nas transações atinentes ao "Programa de Preço Mínimo" realizadas no Município
de Bagé/RS. Ausência de indícios da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

169. Processo: 1.30.001.001026/2016-46 Voto: 2189/2016 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 benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 25/07/2006.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de procurador ou representante
legal cadastrado. Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de
senha. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios de
autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual (transcurso
de  mais  de  sete  anos  desde  o  último  saque,  o  que  faz  esmaecer  a  memória  dos  fatos  na
lembrança de eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

170. Processo: 1.30.001.001102/2016-13 Voto: 2319/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de procuradores ou representantes legais
cadastrados. Benefícios recebidos mediante utilização de cartão magnético. 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 Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

171. Processo: 1.30.005.000097/2016-91 Voto: 2147/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º), em razão da realização de saques indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o
óbito da titular. Suposta ocorrência, ainda, do crime de prevaricação (CP, art. 319), em razão da
demora do agente público em proceder  a  devida cobrança.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Último saque realizado em 2002. Ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva em relação ao crime de estelionato previdenciário (CP, art.  109, III).  Homologação do
arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR, para análise da manifestação quanto ao crime de
prevaricação (CP, art. 319).

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

172. Processo: 1.33.000.002334/2015-14 Voto: 2159/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º).
Suposta  obtenção  fraudulenta  de  seguro  desemprego,  ocorrida  em  2013.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação do Ministério do Trabalho e da
Caixa Econômica Federal no sentido de que não houve recebimento de seguro desemprego por
parte da investigada. Delito não configurado. Homologação do arquivamento.

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

173. Processo: 1.33.000.002425/2014-61 Voto: 2037/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). Possível pagamento de salário por fora. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Diligência. Oficiada, a Receita Federal informou que, sendo a pessoa jurídica investigada
optante  pelo  regime  de  tributação  Simples  Nacional,  está  desobrigada  da  cota  patronal  das
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contribuições previdenciárias incidente sobre a remuneração de seus empregados. Ressaltou que
eventual pagamento de comissões extra-folha, neste caso, não implica sonegação de contribuição
previdenciária. Homologação do arquivamento.

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

174. Processo: 1.35.000.000308/2016-50 Voto: 2166/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representante que relata  seu relacionamento com o Papa,  Cardeais,  Juízes
Federais de outros países,  autoridades e pessoas famosas nacionais e estrangeiras, além de
afirmar que pessoas que frequentavam sua casa foram assassinadas ou estupradas. Revisão de
arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  inciso IV).  Narrativa sem nexo,  de difícil  compreensão e
desprovida de verossimilhança. 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 Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

175. Processo: 1.35.000.000519/2015-10 Voto: 2234/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A).  Suposto  não-recolhimento  de  contribuições  previdenciárias,  por  parte  de
representantes legais de sociedade empresária, em relação aos seus empregados. Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Natureza  material  do  delito.  Incidência  da  Súmula
Vinculante n° 24, do STF. Receita Federal do Brasil já devidamente notificada acerca dos fatos.
Eventual  constituição  do  crédito  tributário  ensejará  o  posterior  envio  ao  MPF  da  respectiva
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, 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 Dr.ª Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM INTERNA

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

176. Processo: DPF/JFA-00224/2015-INQ Voto: 2439/2016 Origem: GABPRM3-MBMM - 
MARCELO BORGES DE MATTOS 
MEDINA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de lesão corporal (CP, art. 129). Representante
que relata  ter  sofrido  agressão  física  após comunicar  ocorrência  de  crime de  contrabando à
autoridade  policial,  dando  ensejo  à  instauração  de  inquérito  em  desfavor  do  representado.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a
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bem, serviço ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou de
suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição  do  MPF para  a  persecução penal.  Homologação do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

177. Processo: 1.00.000.002342/2016-84 Voto: 2399/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes de  invasão de  dispositivo  informático  (CP,  art.  154-A)  e  de
estelionato  (CP,  art.  171).  Representante  denuncia  que  realizou  uma  compra  virtual  em  um
anuncio falso e que o vendedor conseguiu roubar sua senha, excluir seu e-mail,  cancelar sua
conta e sua compra no site. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Suposto crime
praticado entre particulares. Enunciado nº 50 desta 2ª Câmara Criminal, in verbis: 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. Fatos narrados que
não apontam qualquer infração penal em prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico
da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação do
declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

178. Processo: 1.10.001.000121/2015-34 Voto: 2501/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação anônima noticiando possível crime militar. Notícia de que durante
a execução de operação militar, foi ordenado pelos superiores do noticiante de que mesmo os
soldados  que  não  estavam  participando  da  operação  estariam  impedidos  de  de  deixar  as
instalações militares entre 17 a 25 de agosto de 2015, ferindo assim seu direto de ir e vir. Revisão
de  declínio  (Enunciado  n°  33,  2ª  CCR).  Suposto  crime  cometido  por  militar  em situação  de
atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil  (art. 9ª, II,b, do CPM). Competência da Justiça Militar da
União. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

179. Processo: 1.11.000.000090/2016-75 Voto: 2421/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  ambiental  previsto  no  art.  56  da  Lei  nº  9.605/98  atribuído  a
sociedade empresária privada. Transporte de carga perigosa (oxigênio líquido refrigerado), sem
licença válida outorgada pelo órgão competente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  desta  2ª  CCR).  Transporte  que  se  deu  dentro  do  território  nacional  (interestadual).
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
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obstante  o  Brasil  seja  signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, a conduta analisada não ostenta caráter
transnacional.  Somente  a  lesão  específica  aos  interesses  da  União  é  capaz  de  atrair  a
competência da Justiça Federal para o julgamento de eventuais crimes ambientais. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça (Ministro Gilson Dipp, Resp 697585/TO, DJ de 22.03.2005). Ausência
de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

180. Processo: 1.12.000.001202/2015-97 Voto: 2438/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  de  ameça  e  contra  a  honra  de  Vereadores  praticados  por
manifestantes  de  partido  político  diverso.  Representantes  que  relatam terem sido  vítimas  de
violação à imagem, alegando que as ofensas podem prejudicá-los nas próximas eleições. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Inexistência de ofensa a bem, serviço ou interesse
direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

181. Processo: 1.14.001.000213/2016-56 Voto: 2381/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposta ocorrência de crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art.  50-A) e esbulho
possessório (CP, art. 161, II). Representante informa irregular supressão de vegetação e invasão
de terras  em ilha  fluvial  no  Rio  de Contas,  no  Município  de Itacaré/BA.  Revisão  de declínio
(Enunciado nº 32). Desmatamento que não ocorreu em unidade de conservação federal. Esbulho
de terras ocorrido em ilha fluvial localizada em rio que não é federal, nem mesmo localizado em
zonas limítrofes com outros países. Ausência de fato específico capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo
membro do Parquet Federal.

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

182. Processo: 1.14.004.000038/2016-77 Voto: 2424/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representante relata que dois adolescentes vêm sofrendo agressões físicas e
psicológicas  por  parte  de  seu  irmão,  no  Município  de  Lamarão/BA.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).  Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e
específico da União, de suas entidades autárquicas, ou empresas públicas federais. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

183. Processo: 1.14.010.000038/2016-98 Voto: 2396/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Supostos  crimes de maus tratos,  lesões  corporais  e  cárcere
privado praticados contra idosa de 90 (noventa) anos de idade por seu filho e sua nora. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).  Ausência de ofensa a bem,
serviço ou interesse direto e  específico da União,  de suas entidades autárquicas ou de suas
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

184. Processo: 1.14.013.000089/2015-17 Voto: 2508/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime de furto  (CP, art.  155).  Representante de cooperativa relata  o
desaparecimento de uma máquina beneficiadora de cacau. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 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 a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

185. Processo: 1.15.000.001858/2012-55 Voto: 2385/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  administrativo.  Representação.  Supostos  crimes  de  ameaças  praticados  por
Prefeito de Município cearense em desfavor de Conselheiros do Conselho de Defesa dos Direitos
Humanos e de outros conselheiros e convidados de missão de proteção a direitos humanos.
Segundo a notitia criminis, o citado Gestor foi condenado a uma pena de 8 (oito) anos e 3 (três)
meses de prisão, em regime fechado, pela prática de atentado violento ao pudor contra crianças e
de ameaça, tendo, todavia, apelado do édito condenatório, aguardando o julgamento do recurso
em  liberdade.  Apesar  disso,  o  investigado  estaria  proferindo  novas  ameaças  aos  pais  dos
menores e, ainda, aos conselheiros e convidados do CDDH, em razão de divulgação, em mídia
local, de reunião na sede da Procuradoria Geral do Estado do Ceará, onde se discutiu, dentre
outros assuntos, as denúncias contra tal agente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR). Recebimento da promoção declinatória, em parte, como arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). 1) O CDDH é órgão federal que integra a Secretaria de Direitos Humanos
da  Presidência  da  República  (Lei  nº  10.683/2003),  tendo  seus  Conselheiros  integrantes  sido
vítimas  de  ameaças  relacionadas  ao  desempenho  de  funções  federais.  Fatos  narrados  que
afetam serviço  e  interesse  direto  e  específico  da  União  (inteligência  do  art.  109,  inc.  IV,  da
CF/1988). Atribuição do Ministério Público Federal para investigar as condutas perpetradas em
desfavor dos membros do CDDH e, também, dos membros do Conselho municipal e convidados
da citada missão protetiva, dada a incidência, na hipótese, do Verbete Sumular nº 122 do Superior
Tribunal de Justiça. Reconhecimento, porém, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
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estatal, calculada pela pena máxima cominada em abstrato para o delito em exame, qual seja, 06
(seis) meses de detenção. Decurso de mais de 03 (três) anos da data do conhecimento das
ameças  pelas  vítimas.  Ofício  contendo  a  representação  penal  que  foi  subscrito  em  05  de
setembro de 2012. Homologação do arquivamento. 2) Quanto aos demais ofendidos (pais das
crianças violentadas), se faz ausente interesse direto e específico da União, de suas entidades
autárquicas ou de suas empresas públicas e, por conseguinte, carece o Ministério Público Federal
de  atribuição  para  prosseguir  no  feito.  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual. No que respeita aos outros crimes noticiados, o investigado já foi devidamente
condenado por Juízo monocrático estadual (v. Processo nº 2153-28.2004.8.06.0000/0) e, a critério
daquele Juízo, pode ter decretada a sua prisão preventiva, para proteger e evitar o cometimento
de novos crimes.

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 Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

186. Processo: 1.16.000.000301/2016-93 Voto: 2467/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Representante  noticia  que  foi
ludibriado por meio de propaganda enganosa em que assinantes teriam participação direta nos
lucros da empresa. No dia do pagamento aos aderentes do citado plano os empresários não
foram mais encontrados. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Suposto prejuízo
adstrito a particular. Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal em prejuízo a bem,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

187. Processo: 1.16.000.003533/2015-12 Voto: 2382/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304) na apresentação de
atestado médico supostamente emitido por unidade de saúde do Distrito Federal a uma empresa
privada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Inexistência de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual.

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

188. Processo: 1.17.000.001312/2015-72 Voto: 2434/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Representação. Supostos crimes de estelionato majorado (CP, art.  171,  § 3º)
praticados por  representantes legais  de sociedade empresária  privada em desfavor  da Caixa
Econômica Federal  e do Banco do Brasil.  Relatos de obtenções fraudulentas de empréstimos

61



Ata 639ª Sessão de Revisão PGR-00134656/2016 

perante as citadas instituições bancárias. 1) Possível crime do art. 171, § 3º, do CP perpetrado em
desfavor da CEF: declínio de atribuições que se recebe como arquivamento. Entidade federal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Expedição de ofício à empresa
pública federal, que, em resposta, aduziu não haver registro no sistema de nenhum empréstimo
em nome dos investigados e nem em nome da pessoa jurídica representada. Não ocorrência do
delito. Homologação do arquivamento. 2) Possível crime do art. 171, § 3º, do CP perpetrado em
desfavor do BB: revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Diligência.
Expedição de ofício à referida sociedade de economia mista, que, em resposta, informou haver
registro,  no  sistema  de  empréstimo,  em  nome  do  ente  coletivo.  Inexistência  de  obtenção
fraudulenta de financiamento e, por conseguinte, de crime contra o Sistema financeiro Nacional.
Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Incidência  das  Súmulas  nº  5081  e  nº  5562  do  Supremo
Tribunal  Federal  e  nº  423  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  caso  examinado.  Carência  de
elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
prosseguir  na  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  do  apuratório  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 Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

189. Processo: 1.19.000.000244/2016-31 Voto: 2401/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132). Relatos de
transporte de paciente recém-nascido de modo irregular, de maternidade pública estadual para
hospital  universitário  federal.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª
CCR/MPF). Fatos que são imputados a servidores do quadro da citada maternidade estadual.
Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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 Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

190. Processo: 1.19.005.000031/2016-69 Voto: 2466/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Representante noticia que realizou
uma compra de um celular em um site falso. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).
Suposto crime praticado entre particulares. Fatos narrados que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União,  suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério  Público Federal.  Homologação do declínio  de atribuição ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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191. Processo: 1.20.002.000171/2015-65 Voto: 2521/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e cárcere privado (CP, art. 148).
Representante alega que, ao invadir uma fazenda, seu grupo teria sido ameaçado e detido na
sede da fazenda pelos proprietários da mesma. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Crime cometido entre particulares. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

192. Processo: 1.21.005.000314/2015-71 Voto: 2380/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE P. 
PORA/BELA VISTA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Comunicação criminal enviada ao Ministério Público Federal pelo Juízo da 1ª Vara
Federal de Ponta Porã/MS. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 296 (falsificação de
selo ou sinal público), 304 (uso de documento falso) e 311 (adulteração de sinal identificador de
veículo automotor) do Código Penal. A notitia criminis foi extraída de boletim de ocorrência no
qual, a par do potencial contexto delitivo, registrou-se a prática do delito de tráfico transnacional
de drogas. O indivíduo foi denunciado pelo Parquet Federal como incurso nas penas do art. 33,
caput,  cumulado  com o  art.  40,  inc.  I,  da  Lei  nº  11.343/06,  restando  condenado,  ao  fim  do
respectivo processo-crime, às penas das infrações narradas na exordial. 1) Suposto crime do art.
304 do CP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Da leitura do citado BO,
verifica-se que o investigado não fez uso dos documentos inautênticos perante o Departamento
de  Operações  de  Fronteira  DOF  (autoridade  federal),  tendo  tais  falsificações  sido  atestadas
quando  da  realização  de  vistoria  pelos  Policiais  no  veículo  apreendido.  Homologação  do
arquivamento. 2) Supostos crimes dos arts. 296 e 311 do CP. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  A despeito  de  esses  crimes  terem  sido  descobertos  e
perpetrados, talvez, com o intuito de encobrir ou facilitar o tráfico internacional de entorpecentes,
tem-se por aplicável, na espécie, o Verbete Sumular nº 235 do Superior Tribunal de Justiça (A
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.), eis que o agente já
foi  condenado pelas condutas dos arts.  33,  caput,  cumulado com o art.  40,  inc.  I,  da Lei  de
Drogas.  Assim,  considerando  que  os  documentos  examinados  violaram  inspeção  técnica  e
controle do Departamento de Trânsito do Mato Grosso do Sul, maculados foram, pois, serviço e
interesse de órgão estadual. Inexistência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse
da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Precedentes  deste  Colegiado  (Procedimentos  MPF  nºs  1.12.000.000565/2014-24  e
1.34.030.000222/2012-83).  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 Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

193. Processo: 1.22.000.000574/2016-31 Voto: 2431/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica ou de estelionato (CP, art. 299 ou 171).
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Investigada que, na qualidade de funcionária de sociedade empresária privada, teria recebido
chips de telefonia móvel, comprados pelo ente coletivo empregador, e utilizado dados de clientes
para criar contas falsas e enviar, posteriormente, propagandas empresárias para atrair clientela.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  que  foi
suportado,  exclusivamente,  por  particulares.  Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou interesse
direto  e  específico  da União,  de  suas  entidades autárquicas  ou  de suas  empresas  públicas.
Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  MPF  para  a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

194. Processo: 1.22.000.002609/2013-23 Voto: 2469/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

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

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

195. Processo: 1.22.010.000015/2016-10 Voto: 2400/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Denuncia de suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06,
art.  33).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Ausência  de  indícios  de
transnacionalidade  da  conduta.  Inexistência  de  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou
interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

196. Processo: 1.22.013.000417/2015-03 Voto: 2370/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes de  invasão de  dispositivo  informático  (CP,  art.  154-A)  e  de
estelionato (CP, art. 171). Representante noticia que foi instalado em seu sistema um vírus que
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simula site original de banco não permitindo acessos ao site em modo de segurança. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fatos narrados que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União,  suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério  Público Federal.  Homologação do declínio  de atribuição ao Ministério
Público Estadual.

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

197. Processo: 1.22.024.000016/2016-05 Voto: 2437/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de furto (art. 155 do CP). Desaparecimento de válvulas de bomba
de água de ranário no Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa -
UFV. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Diligência. Informação
da UFOP de que os objetos furtados pertencem a professor da universidade e de que não há
indícios mínimos de quem tenha subtraído o bem. Prejuízo que foi suportado exclusivamente por
particular. Ausência de indícios de que a prática delituosa tenha se dado com a participação de
funcionário público federal, no exercício de suas funções ou a estas relacionadas. Ausência de
ofensa  direta  e  específica  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União,  ou  de  suas  autarquias  ou
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

198. Processo: 1.23.000.002641/2015-33 Voto: 2389/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes tipificados nos artigos 46, parágrafo único da Lei n. 9.605/98 e
falsidade ideológica (CP, art.  299), atribuídos a sociedade empresária. Apresentar informações
falsas no sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais SISFLORA, por meio de
movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para a  persecução penal.  Precedente STJA caracterização da fraude na inserção de
dados inseridos no sistema SISFLORA/PA - sistema eletrônico de controle de dados ambiental
mantido e organizado pelo Estado do Pará, cujo objetivo era a obtenção de guias florestais para
dar aparência de legalidade à atividade ilícita de extração de madeira, representa apenas violação
reflexa aos bens, serviços e interesses da União, não atraindo, assim, a competência da Justiça
Federal  para julgar o feito,  pois não caracterizada a violação ao art.  109,  IV,  da Constituição
Federal (RHC 35551/PA, Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/06/2013). Precedente
STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF (Procedimento nº 1.19.000.001241/2011-18, Voto nº 4424, julgado na Sessão nº
600, em 09/06/2014, por unanimidade).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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199. Processo: 1.23.000.002669/2015-71 Voto: 2505/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  tipificados  nos  artigos  69  da  Lei  n.  9.605/98  e  falsidade
ideológica (CP, art. 299), atribuídos a sociedade empresária. Apresentar informações falsas no
sistema  oficial  de  controle  de  produtos  e  subprodutos  florestais  SISFLORA,  por  meio  de
movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para a  persecução penal.  Precedente STJA caracterização da fraude na inserção de
dados inseridos no sistema SISFLORA/PA - sistema eletrônico de controle de dados ambiental
mantido e organizado pelo Estado do Pará -, cujo objetivo era a obtenção de guias florestais para
dar aparência de legalidade à atividade ilícita de extração de madeira, representa apenas violação
reflexa aos bens, serviços e interesses da União, não atraindo, assim, a competência da Justiça
Federal  para julgar o feito,  pois não caracterizada a violação ao art.  109,  IV,  da Constituição
Federal (RHC 35551/PA, Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/06/2013). Precedente
STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF (Procedimento nº 1.19.000.001241/2011-18, Voto nº 4424, julgado na Sessão nº
600, em 09/06/2014, por unanimidade).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

200. Processo: 1.23.003.000765/2015-54 Voto: 2387/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a sociedade empresária. Apresentar informações
falsas no sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais SISFLORA, por meio de
movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para a  persecução penal.  Precedente STJA caracterização da fraude na inserção de
dados inseridos no sistema SISFLORA/PA - sistema eletrônico de controle de dados ambiental
mantido e organizado pelo Estado do Pará, cujo objetivo era a obtenção de guias florestais para
dar aparência de legalidade à atividade ilícita de extração de madeira, representa apenas violação
reflexa aos bens, serviços e interesses da União, não atraindo, assim, a competência da Justiça
Federal  para julgar o feito,  pois não caracterizada a violação ao art.  109,  IV,  da Constituição
Federal (RHC 35551/PA, Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/06/2013). Precedente
STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF (Procedimento nº 1.19.000.001241/2011-18, Voto nº 4424, julgado na Sessão nº
600, em 09/06/2014, por unanimidade).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

201. Processo: 1.23.006.000273/2015-39 Voto: 2506/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  tipificados  nos  artigos  69  da  Lei  n.  9.605/98  e  falsidade
ideológica (CP, art. 299), atribuídos a sociedade empresária. Apresentar informações falsas no
sistema  oficial  de  controle  de  produtos  e  subprodutos  florestais  SISFLORA,  por  meio  de
movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para a  persecução penal.  Precedente STJA caracterização da fraude na inserção de
dados inseridos no sistema SISFLORA/PA - sistema eletrônico de controle de dados ambiental
mantido e organizado pelo Estado do Pará -, cujo objetivo era a obtenção de guias florestais para
dar aparência de legalidade à atividade ilícita de extração de madeira, representa apenas violação
reflexa aos bens, serviços e interesses da União, não atraindo, assim, a competência da Justiça
Federal  para julgar o feito,  pois não caracterizada a violação ao art.  109,  IV,  da Constituição
Federal (RHC 35551/PA, Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/06/2013). Precedente
STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e da 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF (Procedimento nº 1.19.000.001241/2011-18, Voto nº 4424, julgado na Sessão nº
600, em 09/06/2014, por unanimidade).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

202. Processo: 1.25.000.000397/2016-81 Voto: 2364/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

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

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

203. Processo: 1.25.000.000664/2016-10 Voto: 2441/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º) e estelionato,
praticados mediante o exercício de atividade denominada pirâmide financeira. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32 desta  2ª  CCR/MPF).  Fraude conhecida  como pirâmide,  que
envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem que
qualquer produto ou serviço seja,  efetivamente,  entregue. Incidência do Enunciado nº 498 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o
processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Ausência de atividade bancária a
configurar crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art.  1º).  Prejuízo que foi
suportado por particulares. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC 121146/MA, Terceira
Seção, DJe de 25.06.2012).  Situação que não se assemelha aos precedentes desta  Câmara

67



Ata 639ª Sessão de Revisão PGR-00134656/2016 

Criminal,  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  (Processo  nº
1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Rel. Raquel Elias Ferreira Dodge, Sessão nº 594,
julgado  em 20.03.2014;  Processo  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Rel.  José
Osterno Campos de Araújo, Sessão nº 611, julgado em 10.11.2014). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

204. Processo: 1.25.002.000296/2016-90 Voto: 2386/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Relatos de prática de diversos crimes por vários professores de
universidade  estadual  e  por  Promotores  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná  (ameaça,  assédio
sexual, dentre outros). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Declínio  que  se  recebe,  em  parte,  como  arquivamento.  1)  Alguns  fatos  relatados  ostentam
interesse federal, mas, no entanto, já foram objeto de idêntico procedimento instaurado no âmbito
do Ministério Público Federal, o qual se encontra devidamente arquivado. Revisão (LC nº 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Incidência  do  princípio  do  ne  bis  in  idem  à  espécie.  Homologação  do
arquivamento. 2) Outros fatos relatados são novos, porém são imputados a professores estaduais
e a Membros do Ministério Público paranaense, que, juntamente, teriam dado causa à instauração
de  processo  de  teor  falso,  amparado  por  inverdades  gravíssimas.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 deste Colegiado). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse
direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de
elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para prosseguir
na persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Procurador Geral de Justiça do
MP/PR.

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 Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José
Adonis Callou de Araújo Sá.

205. Processo: 1.26.000.000124/2016-07 Voto: 2398/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possível delito de incitação ao crime (CP, art. 286) praticado via internet que incita
a prática de crime de estupro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

206. Processo: 1.26.003.000169/2015-62 Voto: 2483/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Representação anônima noticiando que empresa de proteção veicular estaria
dando calote em vários associados.. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência
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de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas.
Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

207. Processo: 1.26.005.000024/2016-22 Voto: 2428/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  praticado  mediante  obtenção  fraudulenta  de
empréstimo consignado, junto a instituição financeira privada, em nome de beneficiário do Instituto
Nacional  do Seguro Social  INSS.  Revisão de declínio  (Enunciado n°  32 da 2a CCR).  Banco
particular.  Prejuízo  que  foi  suportado unicamente por  particular.  Inexistência  de lesão  a bem,
serviço ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou fundacionais. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; CC 122257/SP,
Dj  28/11/2012).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

208. Processo: 1.28.000.000095/2016-09 Voto: 2362/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Representante anônimo noticia que
recebeu e-mail suspeito no qual há um link de redirecionamento a um site semelhante ao de um
banco. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Eventual prejuízo suportado por
particulares.  Fatos  narrados  que  não  apontam  qualquer  infração  penal  em  prejuízo  a  bem,
serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou  empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

209. Processo: 1.29.000.001801/2015-11 Voto: 2519/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 2ª CCR). 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.  Precedente STJ (CC 113.359/RJ,  Rel.  Ministro Marco
Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).  No  caso,  as  investigações  denotam  a
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ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça Estadual,  tendo em vista que os
suspeitos são investigados pelo crime de usura (Lei nº 7.492/86, art. 16). 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 Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

210. Processo: 1.29.011.000289/2015-59 Voto: 2528/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de violação de domicilio (CP, art. 150) e dano (CP, art. 163, III).
Duas  residências  pertencentes  a  sociedade  de  economia  mista,  utilizadas  como  casas  de
hóspedes por funcionários de sociedade empresária, teriam sido invadidas além de uma delas ter
a vidraça da janela quebrada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ausência de
ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. Inteligência do Enunciado 42 da Súmula do
STJ (Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte
sociedade  de  economia  mista  e  os  crimes  praticados  em  seu  detrimento).  Inexistência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

211. Processo: 1.30.001.000413/2016-65 Voto: 2468/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possível delito de estelionato (CP, art. 171). Representante anônimo relata que
recebeu e-mail  de uma empresa de cobrança em conjunto  com uma operadora de telefonia,
cobrando uma certa quantia e afirmando que seu nome constaria no SPC/SERASA. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Suposto prejuízo adstrito a particular. Fatos narrados
que não apontam qualquer infração penal  em prejuízo  a  bem, serviços ou interesse direto  e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do
declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

212. Processo: 1.30.001.005550/2015-13 Voto: 2397/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representante  relata  que  duas  cuidadoras  estariam  maltratando  e  furtando
dinheiro de idosos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a
bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas,  ou
empresas  públicas  federais.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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213. Processo: 1.30.010.000023/2016-86 Voto: 2383/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representante anônimo relata supostas irregularidades perpetrados por gestores
de uma igreja evangélica que opera os recursos financeiros da entidade como se seu fosse. Além
disso,  impede a  apuração  dos  ilícitos,  não concedendo acesso  total  ao  Conselho  Fiscal  dos
documentos comprobatórios das movimentações financeiras. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União,
de suas  entidades autárquicas,  ou empresas públicas federais.  Inexistência  de elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

214. Processo: 1.31.000.001080/2015-83 Voto: 2430/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de esbulho possessório e de ameça (CP, arts.
161, inc. II, e 147). Relatos de invasão a lotes de terras da União, em assentamento do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA, no Município de Candeias do Jamari/RO,
além de ameaças em desfavor dos assentados. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR). Inexistência de prejuízo direto e específico a bem, serviço ou interesse da
União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas,  a  teor  do  art.  109,  inc.  IV,  da
Constituição Federal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: CC 121.150/PR, Rel. Ministra
Alderita Ramos De Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em
04/02/2013,  DJE  20/02/20131.  Ausência  de  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a
atribuição  do Ministério  Público  Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

215. Processo: 1.33.001.000107/2016-17 Voto: 2464/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representante  anônimo  relata  que  uma  idosa  estaria  sendo  roubada
financeiramente e violentada psicologicamente por seu neto a mais de seis anos. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto
e específico da União, de suas entidades autárquicas, ou empresas públicas federais. Inexistência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

216. Processo: 1.33.003.000311/2015-37 Voto: 2363/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

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

217. Processo: 1.34.022.000161/2015-04 Voto: 2465/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JAU-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  ocorrência  de  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  50-A).
Representante informa eventual desmatamento em área de preservação ambiental, no Município
de Mineiros do Tietê/SP. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Desmatamento que não ocorreu
em unidade de conservação federal.  Inexistência  de lesão a bens,  serviços ou interesses da
União  ou  de  suas  entidades  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

218. Processo: 1.28.000.001790/2015-07 Voto: 2436/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação. Possível crime de furto (art. 155 do CP) de arma de fogo (Taurus)
dentro de sociedade empresária privada prestadora de serviço de segurança de valores. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Prejuízo  que  foi  suportado,
exclusivamente, por particular. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço ou interesse
da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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 Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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Homologação de Arquivamento

219. Processo: DPF/CZS-00110/2015-IPL Voto: 2340/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 29). Relato de caça com cachorro
dentro de unidade de conservação federal (Resex Alto Juruá). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). A despeito da identificação de supostos autores do delito, o Instituto Chico
Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  ICMBio  informou  que,  em operação  realizada  in
loco,não foram encontrados indícios de possíveis ilícitos, não tendo, por isso, sido lavrados autos
de infração em desfavor dos referidos moradores. Posse de cães que, por si só, não constitui
crime. Ausência de provas da materialidade do delito 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

220. Processo: SPF/BA-01242/2012-INQ Voto: 2365/2016 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito  policial.  Representação.  Suposto  crime de estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)
praticado  em  desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  INSS.  Ex-companheira  de
beneficiário  da  Previdência  que  relata  percepção  indevida  de  Aposentadoria  por  Invalidez,
mediante apresentação de atestados médicos falsos e declaração de período fictício de vínculo
laboral..  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Falsidade
documental que foi rechaçada pelos médicos particulares do titular da benesse e por Peritos do
próprio INSS. Vínculos laborais que foram comprovados no Cadastro Nacional de Informações
Sociais  CNIS,  fornecidos pela  própria  autarquia  federal.  Não ocorrência  do delito  examinado.
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

221. Processo: 1.00.000.001771/2016-34 Voto: 2486/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento administrativo. Encaminhamento de 19 e-mails com manifestações diversas acerca
da  operação  lava-jato.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  E-mails
encaminhados por cidadãos com sugestões e indagações acerca da investigação. Inexistência de
fatos  relevantes  a  apontar  indícios  de  prática  criminosa.  Ausência  de  justa  causa  para.
Homologação do arquivamento.

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

222. Processo: 1.11.000.000068/2016-25 Voto: 2342/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de pesca proibida (art. 34, incisos I e II, da Lei nº 9605/98). Caça
submarina de 220 gramas de peixe (três exemplares de Piaú Preto),  em tamanho inferior ao
permitido pela legislação de regência, mediante mergulho com espingarda (arpão), nadadeiras e
óculos, no Rio São Francisco (rio federal), em Penedo/AL. Auto de infração que foi lavrado pelo
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Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA em 21.05.2013.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Aplicação de multa ao infrator no valor de
R$  1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais).  Apreensão  dos  materiais  utilizados  na  pescaria.  Baixa
escolaridade e baixa renda econômica do agente. Ausência de tipicidade material  na conduta
examinada. Incidência do princípio da insignificância à espécie. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça (RHC 33465/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, Dje de 02/06/2014; e
RHC 35577/MG,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  Dje  de  08/05/2014).  Homologação  do
arquivamento.

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

223. Processo: 1.11.000.000072/2016-93 Voto: 2343/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Possível  crime ambiental  (Lei  nº 9.605/98).  Auto de infração encaminhado ao
Ministério Público Federal  pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis  IBAMA.  Exercício  de  pesca,  no  mar  territorial,  sem  licença  emitida  pelo  órgão
ambiental competente (art. 37 do Decreto n° 6.514/08). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Ausência de indícios de que a pesca tenha ocorrido em circunstâncias proibidas.
Conduta que não se ajusta às figuras típicas descritas nos arts. 34 e 35 da Lei nº 9.605/98. Mera
infração administrativa. Imposição de multa ao infrator no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais). Atipicidade penal 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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

224. Processo: 1.11.001.000012/2016-61 Voto: 2346/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do art. 69-A da Lei nº 9.605/98, do art. 1º da Lei nº 8.137/90 ou
do art. 330 do CP atribuídos a representantes legais e a sociedade empresária privada. Envio ao
Ministério Público Federal de processo administrativo pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais  Renováveis  IBAMA. Auto de infração lavrado ante a apresentação de
informações enganosas pelos investigados, no que se refere ao porte do ente coletivo autuado, no
sistema de controle oficial da autarquia federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Alteração  cadastral  que  poderia  ter  sido  realizada,  de  ofício,  pelo  IBAMA,  mediante
consulta  a  bancos  de  dados  oficiais.  Ausência  de  prejuízos  ao  meio  ambiente.  Ausência  de
indícios  mínimos  de  sonegação  fiscal.  Cumprimento  imediato  e  efetivo  da  determinação  da
autoridade ambiental. Crimes não configurados. Mera ocorrência da infração administrativa inserta
no art. 82 do Decreto Federal nº 6.514/08. Homologação do arquivamento.

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

225. Processo: 1.11.001.000256/2015-62 Voto: 2353/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 330 do Código Penal ou do art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei da
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Ação Civil Pública). Descumprimentos reiterados de ordens proferidas pelo Ministério Público do
Trabalho  em  Arapiraca/AL  atribuídos  a  responsáveis  por  centro  de  estudos  superior.
Retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em relação ao sujeito destinatário das ordens, tem-
se,  aqui,  que  nenhum  dos  ofícios  requisitórios  foi  recebido,  pessoalmente,  pelo  responsável
técnico,  não  havendo  nos  autos,  assim,  prova  da  ciência  inequívoca  das  determinações.
Servidores  que  receberam  os  ofícios  que  não  detinham  atribuição  para  o  cumprimento  das
aludidas  diligências.  Como  o  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,  como  cediço,  o  endereçamento  direto  à  pessoa  a  qual  incumbe o  atendimento  da
determinação. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal:o crime de desobediência se
configura quando demonstrada a clara intenção do agente de não cumprir ordem emanada da
autoridade pública. Para a configuração do delito é insuficiente que a ordem não seja cumprida,
sendo necessário que tenha sido endereçada diretamente a quem tem o dever de cumpri-la e que
este,  com  vontade  específica  de  contrariar,  desatenda  ao  comando.  (AP  633/RS,  acórdão
publicado  no  DJ-e  DE  21/02/14,  relator  Min.  Teori  Zavaski).  Não  ocorrência  dos  crimes
examinados. Homologação do arquivamento.

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

226. Processo: 1.14.006.000220/2014-46 Voto: 2352/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação formulada por médico veterinário. Suposta prática de crime de
denunciação caluniosa. Relatos do representante de que, em virtude de denúncias formuladas
junto ao Ministério Público Federal,  dando conta de suposto esquema de fraude em licitação,
ocorrido no âmbito da Superintendência Federal de Agricultura na Bahia, vem sofrendo assédio
em seu ambiente de trabalho, notadamente no que concerne a avaliações individuais periódicas.
Em nova representação, noticiou que a Superintende do Ministério da Agricultura,  Pecuária e
Abastecimento  MAPA,  por  ser  amiga  íntima  de  seu  superior  hierárquico  (alvo,  também,  das
referidas denúncias), teria instaurado processo administrativo disciplinar em seu desfavor, cujo
objeto é a apuração de ausência de visita técnica programada. Aduz, assim, que os investigados
estariam  agindo  de  forma  pessoal  e  que  o  citado  PAD  seria,  em  verdade,  instrumento  de
retaliação em face das denúncias realizadas ao MPF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  A instauração  de  PAD,  por  si  só,  não  é  suficiente  a  caracterizar  o  crime  de
denunciação caluniosa, pois o tipo penal édar causa à instauração de investigação policial, de
processo  judicial,  instauração  de  investigação  administrativa,  inquérito  civil  ou  ação  de
improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe inocente. Conforme se
depreende  das  informações  dos  autos,  no  mencionado  procedimento,  não  é  imputado,  em
nenhum momento, prática de delito ao representante. Crime não configurado. No que tange ao
alegado assédio moral, não há tipicidade 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

227. Processo: 1.15.003.000024/2008-16 Voto: 2344/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes previstos no art. 20 da Lei nº 4.947/66, no art. 54, § 2º, inc. V, no
art. 60 da Lei nº 9.605/98 e no art. 297 do Código Penal. Possível obstrução de faixa de praia, por
empreendimento hoteleiro,  no Município de Camocim/CE .  Estabelecimento que teria operado
sem a  devida  licença  ambiental  e  teria  despejado  resíduos  sólidos  no  mar  territorial.  Ainda,
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possível falsidade de certidão de autorização em nome da Secretaria do Patrimônio da União SPU
pelos representantes do citado ente coletivo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pelas penas máximas
cominadas em abstrato para os delitos examinados, quais sejam, 03 (três) anos de detenção, 05
(cinco)  anos  de  reclusão,  06  (seis)  meses  de  detenção  e  06  (seis)  anos  de  reclusão,
respectivamente. Decurso de mais de 12 (doze) anos da data dos fatos, ocorridos em 2002 (CP,
art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

228. Processo: 1.15.004.000053/2015-05 Voto: 2509/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas dos Municípios no Estado
do Ceará TCM/CE, noticiando possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A) atribuído ao Fundo Municipal de Assistência Social de Ararendá/CE, em razão do não repasse
de contribuições  previdenciárias  no montante  de  R$ 2.500,54.  Revisão  de  arquivamento  (Lei
Complementar nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Acordão do TCM/CE que sequer transitou em
julgado, haja vista que o gestor responsável apresentou recurso de reconsideração, juntando os
comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias. Receita Federal do Brasil que
informou que de acordo com os critérios técnicos adotados para a seleção de contribuintes para a
fiscalização, não se justifica a abertura de procedimento fiscal contra o Município em questão.
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

229. Processo: 1.16.000.000306/2016-16 Voto: 2347/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime do art. 241-A da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente ECA). Divulgação de imagens e de vídeos pornográficos envolvendo
crianças e adolescentes, por meio de sítio da Internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligência  efetuada  pela  Coordenadoria  de  Tecnologia  da  Informação  e
Telecomunicação da Procuradoria da República no Distrito Federal. Página eletrônica que não foi
encontrada  ou  foi  removida.  Inexistência  de  provas  da  materialidade  delitiva  e  de  linha
investigativa plausível a esclarecê-la. Ausência de justa causa para a continuidade da persecução
penal. Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e
do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

230. Processo: 1.16.000.000346/2016-68 Voto: 2369/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  apócrifa  e  genérica.  Relato  de  que  candidato  aprovado  em
concurso para cargo de servidor público no Superior Tribunal de Justiça nunca se dedicou aos
estudos, a indicar possível ocorrência de fraude no aludido certame. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  dos  elementos  probatórios  mínimos  necessários  à
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deflagração  penal  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

231. Processo: 1.18.000.002034/2015-33 Voto: 2358/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)
praticado  em  desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  INSS.  Segundo  relatos  da
representante, a investigada foi casada com falecido segurado do INSS, entre 1970 a 1999, ano
este  em  que  teriam  se  divorciado,  tendo  sido,  contudo,  celebrado  novo  matrimônio,  em
04/07/2008.  Nessa data,  porém,  o dito  beneficiário  teria  sido internado em hospital,  devido a
neoplasia maligna avançada no pulmão, vindo a falecer no dia 16/07/08. Neste interstício, a citada
esposa teria obtido procuração, outorgada pelo marido, e realizado atos civis, dispondo de parte
do patrimônio, por meio de doação. Reporta a noticiante, assim, que o intuito da investigada foi,
apenas, se tornar pensionista da autarquia previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Natureza fático-jurídica dos fatos alegados e dos direitos eventualmente violados
que deverão ser discutidos no campo do cível. Ausência de indícios mínimos ou provas acerca da
intenção da investigada de se tornar pensionista do INSS. Ademais, a mera intenção ou cogitação
delitiva (fase interna) não é suficiente a caracterizar a aplicação do tipo penal, mesmo que na
modalidade  tentada.  Conquanto  tal  intenção  estivesse  comprovada,  há  se  observar  que  o
casamento  foi  realizado  na  modalidade  nuncupativa  e  se  deu  dentro  dos  requisitos  legais,
reconhecidos após manifestações ministerial e judicial realizadas no âmbito estadual, nos termos
de certidão acostada aos autos. Atipicidade penal da conduta encetada. Ausência de justa causa
para a continuidade 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

232. Processo: 1.18.003.000177/2015-81 Voto: 2526/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  II).
Representação dando conta que os administradores de pessoa jurídica teriam criado um software
a fim de controlar a possibilidade de que as vendas da empresa não fossem objeto de emissão de
notas fiscais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). art. 62, inc. IV). Ausência de
notícia  quanto  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  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 24.876/SC, Marco Aurélio
Bellizze,  Quinta  Turma,  DJe  19/03/2012;  HC  114.051/SP,  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
25/04/2011. Envio de cópia da notícia a Receita Federal do Brasil. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

233. Processo: 1.20.000.000141/2016-50 Voto: 2379/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Fiscalização realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e
Emprego, em fazendo localizada no município de Barra de Bugres/MT. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Relatório de fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas
que  caracterizem  o  trabalho  em  condições  degradantes.  Meras  irregularidades  trabalhistas.
Ausência de elementos mínimos de informação necessários à deflagração de persecução penal.
Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

234. Processo: 1.22.003.000185/2011-71 Voto: 2479/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  suposta  ocorrência  de  emprego
irregular  de  verbas  públicas  federais  por  parte  de  Santa  Casa  de  Misericórdia.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso IV). Apesar da constatação de diversas irregularidades
administrativas,  as  mesmas  foram sanadas,  não  havendo indícios  do  cometimento  de  crime.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

235. Processo: 1.23.000.000149/2016-12 Voto: 2462/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  prática  de  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Auto  de  Infração
encaminhado  pelo  IBAMA em  virtude  de  empresa  privada  ter  deixado  de  se  inscrever  no
cadastrado técnico federal a atividade potencialmente poluidora. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62, inc.  IV).  Conduta descrita no referido Auto de Infração do IBAMA, que não se
enquadra  nas  figuras  típicas  aos  delitos  previstos  na  lei  ambiental.  Infração  administrativa.
Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

236. Processo: 1.23.000.000186/2016-12 Voto: 2541/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime ambiental.  Sociedade empresária privada que foi  autuada pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA por deixar de
atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificada, em virtude de não
ter efetuado recadastramento no Cadastro Técnico Federal CTF. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). Aplicação de multa
pelo IBAMA no valor de R$ 6.000,00 (seis mil  reais).  Atipicidade penal da conduta encetada.
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

237. Processo: 1.23.000.000196/2016-58 Voto: 2542/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Suposto crime ambiental.  Sociedade empresária privada que foi  autuada pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA por deixar de
atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificada, em virtude de não
ter efetuado recadastramento no Cadastro Técnico Federal CTF. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801). Aplicação de multa
pelo  IBAMA no  valor  de  R$  17.000,00  (dezessete  mil  reais).  Atipicidade  penal  da  conduta
encetada. Homologação do arquivamento.

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

238. Processo: 1.23.000.000257/2016-87 Voto: 2374/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude  de  não  ter  efetuado  o  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801).
Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem
legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Aplicação de multa no
valor de R$ 2.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

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

239. Processo: 1.23.000.000318/2016-14 Voto: 2390/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude  de  não  ter  efetuado  o  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801).
Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem
legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Aplicação de multa no
valor de R$ 1.800,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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240. Processo: 1.23.000.000342/2016-45 Voto: 2394/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 46, paragrafo único). Armazenar 32 m³ de
madeira em tora sem autorização do órgão ambiental competente. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 30.05.2001. Pena máxima cominada ao delito
de 01 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de quatro
anos  da  data  dos  fatos  (art.  109,  V,  CP).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).
Homologação do arquivamento.

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

241. Processo: 1.23.000.000347/2016-78 Voto: 2522/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência de infração ambiental em virtude 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. Precedente 2º CCR
(1.23.000.000490/2016-60,  Rel.  José Bonifácio  Borges de Andrada,  Sessão 638,  16/03/2016).
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

242. Processo: 1.23.000.000389/2016-17 Voto: 2360/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude  de  não  ter  efetuado  o  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801).
Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem
legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Aplicação de multa no
valor de R$ 21.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

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

243. Processo: 1.23.000.000468/2016-10 Voto: 2392/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude  de  não  ter  efetuado  o  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801).
Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem
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legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Aplicação de multa no
valor de R$ 21.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

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

244. Processo: 1.23.000.000591/2016-31 Voto: 2361/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Armazenar 20.000 m³
de madeira serrada (espécie virola) sem autorização do órgão ambiental competente. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 14/07/2001. Pena máxima
cominada  ao  delito  de  01  (um)  ano  de  detenção.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  já  que
decorridos mais de quatro anos da data dos fatos (art. 109, V, CP). Extinção da punibilidade (CP,
art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

245. Processo: 1.23.000.002260/2015-54 Voto: 2341/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Auto  de  infração  encaminhado  ao  Ministério  Público  Federal  pelo  Instituto
Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais  Renováveis  IBAMA.  Possível  crime
ambiental.  Sociedade  empresária  privada  que  deixou  de  atender,  no  prazo  concedido,  a
exigências legais e regulamentares, após a devida notificação. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Infração  de  natureza  administrativa  (art.  80  do  Decreto  n°  6.514/08).
Aplicação de multa pelo IBAMA no valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais). Atipicidade penal
da conduta encetada. Homologação do arquivamento.

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

246. Processo: 1.23.000.002428/2015-21 Voto: 2393/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude  de  não  ter  efetuado  o  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801).
Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem
legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Aplicação de multa no
valor de R$ 31.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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247. Processo: 1.23.000.002484/2015-66 Voto: 2546/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos  crimes de estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticados em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Realização de saques indevidos de de 04
(quatro) benesses após óbito dos titulares,  entre as competências dos anos de 2005 a 2008.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Benefícios que foram recebidos mediante
utilização de cartão magnético. Inexistência de procurador legal ou representante cadastrado e de
elementos concretos (a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de senha após o
óbito,  entre  outros),  que  permitam esclarecer  o  responsável  pela  vantagem indevida.  Autoria
indeterminada. Ausência de diligências capazes de modificar o frágil panorama probatório atual e,
consequentemente, de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sobretudo ante o
grande  lapso  decorrido  entre  as  datas  dos  fatos  e  a  presente  data.  Homologação  de
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

248. Processo: 1.23.001.000047/2016-89 Voto: 2461/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposta  prática  de  crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98).  Denúncia  anônima de
derrubada de árvores por um diretor de uma escola. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Denuncia genérica. Inexistência de informações mínimas relativas a materialidade,
autoria delitiva bem como do lugar dos fatos. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

249. Processo: 1.23.001.000416/2015-52 Voto: 2350/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação desconexa e genérica formulada por representante de associação
ambiental.  Suposto crime ambiental (Lei  nº 9.605/98). Relato de caça de animais. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Representante que foi notificado para
esclarecimento e definição dos fatos apresentados, não tendo, no entanto, sido encontrado, por
não  manter  atividades  no  local  diligenciado  (informado  na  notitia  criminis).  Moradores  da
localidade  que  aduziram desconhecer  o  nome da  entidade  representante.  Impossibilidade  de
precisar se os fatos se deram em área federal. Ausência de elementos mínimos necessários à
deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 534 do Supremo Tribunal Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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250. Processo: 1.23.001.000430/2015-56 Voto: 2351/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação desconexa e genérica formulada por representante de associação
ambiental.  Suposto crime ambiental (Lei  nº 9.605/98). Relato de caça de animais. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Representante que foi notificado para
esclarecimento e definição dos fatos apresentados, não tendo, no entanto, sido encontrado, por
não  manter  atividades  no  local  diligenciado  (informado  na  notitia  criminis).  Moradores  da
localidade  que  aduziram desconhecer  o  nome da  entidade  representante.  Impossibilidade  de
precisar se os fatos se deram em área federal. Ausência de elementos mínimos necessários à
deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 534 do Supremo Tribunal Federal.

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

251. Processo: 1.23.002.000429/2015-11 Voto: 2510/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 29, III). Equipe do ICMBio, ao se
aproximar  de  embarcação  de  transporte  de  passageiros  que  navegava  pelo  rio  Trombetas,
visualizou o lançamento de um quelônio (tartaruga) no rio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Não identificação de quem estaria transportando e lançado o animal ao rio. Devolução
do quelônio ao seu habitat. Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva. Homologação do
arquivamento.

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

252. Processo: 1.23.003.000032/2013-58 Voto: 2349/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Representação  genérica  e  lacônica  formulada  por  ex-
empregado em desfavor  de  ex-empregador,  relatando  condutas  de  desmatamento  ambiental,
posse de arma de fogo e condições precárias de trabalho em área rural privada. Representação
formulada  pelo  ex-empregador  em  desfavor  do  ex-empregado,  pela  prática  do  crime  de
denunciação caluniosa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Ex-
trabalhador que foi notificado para esclarecimento e definição dos fatos apresentados, não tendo,
no  entanto,  sido  localizado.  Expedição  de  ofício  à  Delegacia  do  Trabalho  no  Pará,  que,  em
resposta, justificou a impossibilidade temporária de se proceder à fiscalização laboral requisitada,
ante a escassez de servidores e a prioridade imprimida na apuração de outros fatos antigos e
graves ali em trâmite. Expedição de ofício ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis IBAMA, que realizou vistoria in loco, apresentando relatório conclusivo no
sentido de não terem sido encontrados indícios mínimos de ocorrência de crime ambiental, nem
de condições de labor degradantes.  Narrativa acerca da arma fogo que não imputou,  sequer,
ilegalidade na posse, tendo o declarante asseverado, ao revés, nunca ter sido usado tal artefato.
Representação aduzida pelo ex-empregado que não descreve prática de crimes específicos ao
ex-empregador, limitando-se, apenas, a declarações sobre o ambiente de trabalho. Ausência dos
elementos mínimos indispensáveis à deflagração da persecução penal  e,  por conseguinte,  de
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justa causa para o prosseguimento do feito e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público
Estadual. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais
e do Verbete Sumular nº 534 do Supremo Tribunal Federal.

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

253. Processo: 1.23.008.000009/2016-66 Voto: 2373/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Empresa autuada pelo IBAMA
por deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado, em
virtude  de  não  ter  efetuado  o  recadastramento  no  Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mero ilícito administrativo (Dec. nº 6.514/08, art. 801).
Para a configuração do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem
legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Aplicação de multa no
valor de R$ 6.000,00. Requisitos não atendidos no caso. Homologação do arquivamento.

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

254. Processo: 1.23.008.000214/2015-41 Voto: 2338/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 46, Parágrafo Único). Depósito,
sem licença válida outorgada pela  autoridade competente,  de 7,25 m³ de madeiras em toras
(Jatobá e Ipê) em zona de amortecimento da Floresta Nacional do Trairão, no Estado do Pará.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Auto de infração lavrado pelo Instituto
Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  ICMBio,  em  27.07.2013,  que  registra
desconhecimento do infrator ambiental. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de linha
investigativa capaz de elucidá-la, dada a ausência de outras provas documentais/testemunhais,
somada  ao  decurso  de  tempo  entre  a  data  dos  fatos  e  a  presente  data.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

255. Processo: 1.24.000.000110/2012-26 Voto: 2375/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º) atribuído a ex-Prefeito do Município de João Pessoa/PB, relativamente às competências de
06.2011 e 07.2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Informação
da Receita Federal do Brasil de que não há constituição definitiva do crédito tributário adversado,
vez que pendente recurso interposto junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF.
Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código
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de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

256. Processo: 1.25.000.000568/2016-71 Voto: 2544/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Realização de saques irregulares de 23 (vinte e três)
parcelas  de  benefício  previdenciário  após  óbito  do  titular  (em  12.06.2002),  referente  às
competências de 06/2002 a 04/2004. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Benefício que foi recebido mediante utilização de cartão magnético. Inexistência de procurador
legal ou representante cadastrado e de elementos concretos (a exemplo de imagens dos saques,
confissão,  renovação  de  senha  após  o  óbito,  entre  outros),  que  permitam  esclarecer  o
responsável pela vantagem indevida. Autoria indeterminada. Ausência de diligências capazes de
modificar  o  frágil  panorama  probatório  atual  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Iminência da prescrição penal calculada pela pena máxima
cominada em abstrato. Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

257. Processo: 1.25.000.002989/2015-56 Voto: 2471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Denuncia anonima relatando suposto crime de evasão de divisas previsto no art.
22 da Lei nº 7.492/86. Revisão de arquivamento (art. 62, inc. IV, LC n° 75/93). Noticia genérica
desprovida de elementos concretos aptos a embasar o início de investigação criminal. Ausência
de justa causa. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos
Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

258. Processo: 1.25.006.000253/2011-60 Voto: 2534/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) e apropriação indébita (CP, art. 168). Ex- prefeito teria deixado de repassar ao INSS
valores de contribuições previdenciárias descontados dos servidores públicos do município. Ainda,
não teria repassado à CEF os valores retidos dos servidores a título de pagamento de parcelas de
crédito consignado em folha. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências à
Receita Federal do Brasil. Crédito tributário com exigibilidade suspensa, em face da adesão do
município ao Parcelamento Especial regido pela Lei nº 12.810/13. Parcelamento que se equipara
ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade. Aplicação do Enunciado nº 19 desta 2ª CCR.
Quanto ao não repasse à CEF, oficiada, esta informou que o referido convênio encontra-se em
dia, sem parcela em atraso. 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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

259. Processo: 1.25.008.000625/2015-61 Voto: 2515/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147). Noticia encaminhada por meio eletrônico
pela Gerente de Segurança da CEF, relatando que um pedestre não identificado teria visto um
desconhecido fotografar o veículo de um gerente de relacionamentos da agência.  Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62, IV).  Diligências.  Inexistência de indícios da prática de crime.
Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

260. Processo: 1.27.002.000013/2016-35 Voto: 2376/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Realização de saques indevidos após óbito do titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Impossibilidade de se descobrir o eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como renovação da senha, já que os saques eram efetuados por cartão magnético. Ausência de
indícios  mínimos  de  autoria  delitiva.  Inviabilidade  de  realização  de  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.28.000.000799/2013-21 Voto: 2357/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Representante alega que clínica
médica  estaria  solicitando  desnecessariamente  consultas  e  exames  com  intuito  de  receber
recursos do SUS. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Auditoria do
Ministério  da  Saúde/RN na  referida  clínica,  concluindo que não foi  confirmada a suspeita  de
solicitação  desnecessária  de  exames,  a  fim  de  receber,  indevidamente,  recursos  do  SUS.
Inexistência  de  indícios  de  crime.  Ausência  de  materialidade  delitiva  e  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

262. Processo: 1.28.000.001796/2015-76 Voto: 2372/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Subtração de bens (dois amplificadores)
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pertencentes à Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligências. Percepção tardia do furto pela citada Universidade.
Sindicância administrativa instaurada que não logrou êxito na aferição da data e da hora dos fatos
noticiados, nem coletou elementos mínimos acerca dos possíveis responsáveis. Informações de
que só servidores e alunos bolsistas possuíam acesso ao local em que ocorrida a subtração, mas
que, quando da ocorrência da subtração, não existiam, ainda, câmeras de segurança instaladas
nas adjacências das salas e corredores do prédio universitário. Ausência de elementos mínimos
de autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Inexistência de justa causa para
o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código
de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

263. Processo: 1.29.000.003648/2015-59 Voto: 2356/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Realização de saques indevidos de parcelas de
benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular,  entre  as  competências  de  09.2007  a  06.2010.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Benesse que foi  recebida mediante
utilização de cartão magnético. Inexistência de procurador legal ou representante cadastrado e de
elementos concretos (a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de senha após o
óbito, entre outros), que permitam esclarecer o responsável pela vantagem indevida. Ausência de
indícios da autoria delitiva e de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório
atual. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sobretudo ante o
lapso decorrido entre as datas dos fatos e a presente data. Precedente deste Colegiado (Voto n°
1547/2016, Inquérito Policial nº 00149/2012, julgado em 29.02.2016, à unanimidade, na Sessão
de Revisão nº 636). Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

264. Processo: 1.29.003.000489/2015-19 Voto: 2478/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Realização de saques indevidos após óbito do titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Impossibilidade de se descobrir o eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem
como renovação da senha, já que os saques eram efetuados por cartão magnético. Valor que foi
ressarcido quase que integralmente por ente bancário. Ausência de indícios mínimos de autoria
delitiva. Inviabilidade de realização de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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265. Processo: 1.29.003.000914/2015-61 Voto: 2355/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Realização de saques indevidos de parcelas de
benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular,  entre  as  competências  de  10.2007  a  01.2010.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Benesse que foi  recebida mediante
utilização de cartão magnético. Inexistência de procurador legal ou representante cadastrado e de
elementos concretos (a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de senha após o
óbito, entre outros), que permitam esclarecer o responsável pela vantagem indevida. Ausência de
indícios da autoria delitiva e de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório
atual. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sobretudo ante o
lapso decorrido entre as datas dos fatos e a presente data. Precedente deste Colegiado (Voto n°
1547/2016, Inquérito Policial nº 00149/2012, julgado em 29.02.2016, à unanimidade, na Sessão
de Revisão nº 636). Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

266. Processo: 1.29.014.000028/2016-90 Voto: 2359/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto  Nacional  do Seguro Social  INSS.  Percepção indevida de benefício previdenciário,
após óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Saques
que não foram efetuados. Valor adversado que foi integralmente estornado. Não ocorrência do
delito em análise. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

267. Processo: 1.29.016.000061/2015-19 Voto: 2554/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRUZ ALTA-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Crime de sonegação indébita previdenciária (CP, art. 337-A). Empresa que teria
tido o parcelamento do débito rescindido. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso
IV). Em razão da rescisão, foi oferecida denuncia nos autos nº 5003380-95.2014.404.7116 que
trata dos mesmos fatos. Aplicação do princípio done 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 a Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

268. Processo: 1.29.018.000010/2016-58 Voto: 2345/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação genérica e indefinida. Supostos crimes contra o meio ambiente e
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contra a ordem tributária atribuídos a representantes legais  de sociedade empresária privada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).  Realização de diligência in loco pela
Polícia  Federal.  Relatos  que  não  foram  comprovados.  Ausência  de  elementos  mínimos
necessários à deflagração 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

269. Processo: 1.30.001.000533/2016-62 Voto: 2463/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de sonegação fiscal (Lei nº4.729/65) e evasão de divisas (Lei nº
7.492/86,  art.  22).  Notícia  envolvendo  autoridades  e  pessoas  do  meio  artístico  e  desportivo.
Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  inc.  IV,  LC  n°  75/93).  Denuncia  genérica  e  desconexa.
Inexistência  de elementos mínimos da suposta prática criminosa a justificar  a  instauração de
investigação  penal.  Notícias  não  fundamentadas  e  desprovidas  de  embasamento  probatório
mínimo. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

270. Processo: 1.30.007.000308/2015-95 Voto: 2354/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROPOLIS/TRES RI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado praticado em desfavor do Ministério dos
Transportes.  Realização de 04 (quatro) saques indevidos de pensão, após óbito da segurada
(ocorrido  em 07.09.2004),  relativos  às  competências  de  09/2004  a  12/2004,  sendo  uma das
parcelas parcialmente devida (relativa ao mês da morte da titular). Revisão do arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Aplicação analógica da Orientação nº 04/2013 deste Colegiado, que
permite o arquivamento de procedimento,  quando não houver dolo no saque de até 03 (três)
parcelas de benefício previdenciário. Homologação do arquivamento.

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

271. Processo: 1.30.015.000069/2015-74 Voto: 2377/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  60).  Descarte  de água produzida sem
análise, em desacordo com a regulamentação ambiental específica. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 19.09.2011. Pena máxima cominada ao delito
de 06 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de três
anos  da  data  dos  fatos  (art.  109,  VI,  CP).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).
Homologação do arquivamento.

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

272. Processo: 1.30.015.000091/2015-14 Voto: 2378/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MACAE-RJ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Crime ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  60).  Descarte  de água produzida sem
análise, em desacordo com a regulamentação ambiental específica. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, inc. IV). Fato delituoso que data de 28.04.2010. Pena máxima cominada ao delito
de 06 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva já que decorridos mais de três
anos  da  data  dos  fatos  (art.  109,  VI,  CP).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).
Homologação do arquivamento.

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

273. Processo: 1.33.009.000149/2015-05 Voto: 2535/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato.  Crime de estelionato majorado (CP,  art.  171,  § 3º)  praticado em desfavor  do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS. Suposto recebimento indevido de parcelas de auxílio-
doença em razão do segurado ter voltado a trabalhar enquanto recebia o benefício. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Auxílio-doença  concedido  por  decisão  judicial.
Segurado que recebeu pelo período de um ano o auxílio-doença concomitante ao trabalho. No
caso,  o  segurado  acreditava  de  fato  fazer  jus  ao  recebimento  do  benefício,  já  que  somente
retornou ao trabalho por orientação do próprio INSS, que segundo documentos acostados aos
autos teria reabilitado o beneficiário e o encaminhado a função que teria condições de exercer,
inobstante  sua  incapacidade  laboral.  Ausência  de  dolo  na  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

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

274. Processo: 1.33.009.000184/2015-16 Voto: 2366/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Notitia criminis enviada ao Ministério Público Federal pela Vara do Trabalho em
Caçador/SC. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo de reclamação
trabalhista.  Testemunhas  das  partes  reclamante  e  reclamada  que  prestaram  depoimentos
contrapostos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da leitura das afirmações
adversadas, verificam-se meras contradições, as quais se limitam, apenas,à possibilidade de ter
visto a reclamante saindo do setor chorando, ponto este irrelevante e desinfluente ao deslinde da
causa laboral, a denotar, assim, simples diferença de percepção sensorial e cognitiva acerca de
fatos narrados por pessoas diferentes. Pela teoria subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço,
a pequena dessemelhança entre  as declarações e a  realidade fática,  somada à ausência  de
indício que aponte dissensão entre elas e a ciência da inveracidade, implica a não ocorrência do
delito. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

275. Processo: 1.34.004.001045/2015-12 Voto: 2460/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65). Representante denuncia
que auditores fiscais da Receita Federal do Brasil teriam invadido o estabelecimento comercial de
sua empresa sem mandato judicial, no Município de Itupeva/SP. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Constam nos autos que os auditores fiscais estavam munidos de intimação
e termo de início de diligência fiscal. Agentes da Fazenda Pública agindo em estrito cumprimento
do dever legal. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

276. Processo: 1.34.011.000055/2016-22 Voto: 2371/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (art. 147 do CP) praticado via internet. Representante
anônimo relata ter sofrido ameaças em sala de bate-papo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Denunciante  não juntou  quaisquer  documentos  que  indicassem a realização das
condutas desabonadoras, não enviou os prints das telas, não identificou a sala de bate-papo, não
indicou  elementos  mínimos  para  a  identificação  do  responsável  pelas  supostas  ofensas.
Inexistência de materialidade delitiva e autoria. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

277. Processo: 1.34.015.000494/2015-14 Voto: 2337/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do Código
Penal)  atribuído a servidora ocupante de cargo de Relatora Técnica da Câmara Municipal  de
Olímpia/SP. Recolhimento a menor de imposto de renda retido na fonte sobre vencimentos, no
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2004. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Diligência.  A Receita  Federal  do Brasil  informou que parte  de  eventual  crédito  fiscal
encontra-se decaído e que a outra parte não contém irregularidades aptas a ensejar ação fiscal,
dada a ausência de intenção de pagamento a menor pela contribuinte, já que as informações
contidas  nas  DIRPFs  prestadas  pelo  citado  Município  correspondem  às  prestadas  pela
investigada, que, em suas declarações, apurou devidamente o imposto incidente sobre o total de
seus rendimentos de cada ano. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

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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