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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE ABRIL DE 2016

Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e dezesseis, às dezenove horas e cinquenta e
oito minutos, iniciou-se a sexcentésima quadragésima primeira sessão de revisão da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão,  realizada na modalidade  virtual  eletrônica, convocada e presidida pelo
Coordenador,  da  qual  participaram  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada,  Coordenador,  os
Titulares, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, bem como os
Suplentes, Dr. José Osterno Campos de Araújo, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e Dr.
Brasilino Pereira dos Santos. A sessão encerrou-se aos onze dias do mês de abril do ano dois mil e
dezesseis, após a manifestação de todos os participantes por meio eletrônico, restando julgados os
seguintes procedimentos:

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-PB-0008837-86.2012.4.05.8200-
INQ

Voto: 2594/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DA PARAIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86,
ART.  19,  PARÁGRAFO ÚNICO).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC N.º
75/93, ART. 62, IV. USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO
JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  CONDUTA QUE SE SUBMETE,  EM TESE,  AO TIPO
PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática
do crime previsto no art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 praticado por representantes de
sociedade empresária, consistente na aquisição de peças de máquinas mediante notas frias e não
dos equipamentos prontos descritos no contrato celebrado com o Banco do Nordeste do Brasil,
instituição  financeira  oficial  federal.  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  do  feito,  por  entender  que  a  conduta  não  teria  o  condão  de  lesar  o  sistema
financeiro nacional, uma vez que os recursos foram utilizados para a aquisição das máquinas.
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Discordância do Juiz Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62,
IV, da LC 75/93. 3. No caso em exame, verifica-se que houve o emprego de fraude, consistente na
aquisição  de  peças  de  máquinas  por  meio  de  notas  frias  e  não  dos  equipamentos  prontos
previstos no contrato celebrado, circunstância apta a iludir, ainda que parcialmente, a instituição
financeira. 4. O art. 20 da Lei n. 7492/86 visa a proibir que os recursos obtidos de forma legal e
fora da infração ao art. 19 da Lei n. 7.492/86, sejam destinados à operação econômico-financeira
distinta daquela que fundamentou o empréstimo. Aquele que acaba ficando com os recursos para
si  próprio  apenas exaure  o  delito  de  obtenção  fraudulenta  de  empréstimo  (art.  19  da  Lei  n.
7.492/86). 5. Em se tratando de crime que sequer exige prejuízo efetivo para sua consumação por
ser formal, o prejuízo eventualmente obtido com a prática do art. 19 da Lei n. 7.492/86 é um plus a
ser considerado a título de circunstâncias judiciais. 6. Nessas condições, definida a modalidade da
operação realizada  financiamento  e diante do quadro fático delineado nos autos, a conduta em
tela se ajusta fielmente ao crime do art. 19, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986, o qual deverá
ser  processado e  julgado  pela  Justiça  Federal,  nos  termos do  art.  26  da  Lei  n.  7.492/1986.
Precedentes  do  STJ:  CC  122.257/SP,  Rel.  Ministra  Alderita  Ramos  de  Oliveira,  DJE  de
12/12/2012; CC 140.381/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, julgado em
24/06/2015  e  CC  114.030/SP,  Rel.  Ministro  Marco  Aurélio  Bellizze,  3ª  Seção,  julgado  em
26/3/2014. 7. Não homologação do arquivamento.  Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

002. Processo: JF-RN-0003934-82.2015.4.05.8400-
IP

Voto: 2225/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO NORTE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171). (CPP, ART. 28 C/C
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  POSSIBILIDADE  DE
DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  OS  FATOS.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  prática  do  crime  de
estelionato (CP, art. 171), consistente na venda de balanças comerciais falsificadas (marca) e com
selos  falsos  do  INMETRO.  2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  indícios
suficientes da autoria delitiva. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF
para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de autoria e/ou
materialidade delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade.
Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso em exame não foram realizadas todas as diligências
aptas à elucidação dos fatos. 6. Por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal Pública
e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o
ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos
suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do
processo. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel.  Min. Regina Helena Costa,
Quinta Turma, DJe 12/05/2014; AgRg no Ag 1153477/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma,  DJe  15/05/2014.  7.  Designação de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

003. Processo: JF/SC-5006033-72.2015.4.04.7201-
INQ - Eletrônico 

Voto: 2572/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  E
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO
DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). CPP, ART. 28 C/C LC N.º 75/93,
ART. 62, IV. USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA
LEI Nº 7.492/86. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO E DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática
dos crimes previstos nos arts.  19 da Lei  nº  7.492/86 e 299 do CP, consistentes na obtenção
fraudulenta  de  financiamentos  para  aquisição  de  veículo  por  foragido  da  justiça.  2.  O  il.
Procurador da República oficiante  promoveu o arquivamento do delito do artigo 19 da Lei  nº
7.492/86, considerando que não houve lesão expressiva ao bem jurídico. Discordância do Juiz
Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 3.
No caso em exame, verifica-se que houve a obtenção de financiamento propriamente dito, haja
vista que o investigado, foragido da justiça, usou o nome de terceiros para adquirir o veículo e
iludir a instituição financeira. 4. Nessas condições, definida a modalidade da operação realizada
financiamento   e  diante  do  quadro  fático  delineado  nos  autos,  a  conduta  em tela  se  ajusta
fielmente ao crime do art. 19 da Lei n. 7.492/1986, o qual deverá ser processado e julgado pela
Justiça Federal, nos termos do art. 26 da Lei n. 7.492/1986. Precedentes do STJ: CC 122.257/SP,
Rel.  Ministra  Alderita  Ramos  de  Oliveira,  DJE  de  12/12/2012;  CC  140.381/PR,  Rel.  Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, julgado em 24/06/2015 e CC 114.030/SP, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, 3ª Seção, julgado em 26/3/2014. 5. Não homologação do arquivamento.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

004. Processo: JF/SC-5014918-78.2015.4.04.7200-
INQ - Eletrônico 

Voto: 2580/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  QUALIFICADA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR DEPOSITÁRIO JUDICIAL DE FATURAMENTO
EMPRESARIAL  EM  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  (CP,  ART.  168,  §1º,  II).  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC Nº 75/93, ART.
62,  IV).  INDÍCIOS  DA AUTORIA  E  DA MATERIALIDADE  DELITIVAS.  CONTINUIDADE  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se de inquérito policial  instaurado inicialmente para apurar a
ocorrência  do  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330),  praticado  por  depositário  judicial  de
faturamento  empresarial  em  reclamação  trabalhista.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento por entender que a conduta da indiciada não caracteriza o crime de
desobediência  nem  de  peculato.  Aduziu  que  aceitar  a  conduta  da  investigada  como  crime
equivaleria a usar o direito penal como instrumento de coação. Sustentou que não se poderia
afirmar que a devedora estaria imbuída de função pública para fins de enquadramento no crime
de peculato, já que, no seu entender, não houve a entrega de um bem à depositária, pois a coisa
(faturamento)  era  futura  e  incerta.  Discordância  do  magistrado.  3.  A conduta  consistente  em
desfazer de bem a si confiado em depósito judicial caracteriza, em tese, o crime de apropriação
indébita qualificada previsto no art. 168, §1º, II, do Código Penal (quando o agente recebeu a
coisa  na  qualidade  de  tutor,  curador,  síndico,  liquidatário,  inventariante,  testamenteiro  ou
depositário judicial). 4. Sabe-se, no entanto, que referido crime não se materializa quando a coisa
dada em depósito pertence ao próprio devedor, uma vez que não há como se apropriar de coisa
que já  lhe  pertence.  Contudo,  a  questão dos  autos  envolve uma sociedade empresária  que,
juridicamente, é pessoa diversa dos sócios ou acionistas que a compõem. Assim, considerando
que o faturamento pertencia à pessoa jurídica devedora e que a designação de depositário judicial
da  quantia  resultante  da  penhora  sobre  o  faturamento  recaiu  sobre  a  sócia  gerente,  restam
caracterizadas a autoria e a materialidade delitivas do crime descrito no art. 168, §1º, inc. II, do
Código Penal. 5. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução
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penal.

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

005. Processo: DPF/MOC-00130/2013-INQ Voto: 2120/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
JANAÚBA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PROPOSTA
DE TRANSAÇÃO PENAL REJEITADA PELO MAGISTRADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. NÃO CABIMENTO. CRIME PREVISTO NO ART.
183 DA LEI Nº 9.472/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito policial
instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 183 da Lei 9.472/97, consistente na
exploração não autorizada do espectro de radio frequência. Equipamento com potência de 93,80
watts. 2. O il. Procurador da República oficiante considerando a prática do crime previsto no art.
70 da Lei 4.117/62, ofereceu proposta de transação penal ao investigado. 3. O MM. Juiz Federal,
por entender que a conduta ora em análise enquadra-se no tipo previsto no art. 183 da Lei nº
9.472/97,  discordou da manifestação ministerial  e remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF, nos
termos do art. 28 do CPP, aplicado por analogia, c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. O agente que
opera emissora de rádio, sem a devida autorização do poder público, comete o crime descrito no
art. 183, da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de prévia autorização do órgão competente e a
habitualidade da conduta. Precedentes: STF  HC 115137, Primeira Turma, Dje 13/02/2014 e STJ
AgRg no REsp 1387258/ES, Quinta Turma, DJe 20/11/2013. 5. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para dar sequência à persecução criminal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

006. Processo: DPF/VGA-00180/2013-INQ Voto: 2419/2016 Origem: GABPRM2-TSL - THIAGO 
DOS SANTOS LUZ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  DOENÇA  DA  VACA
LOUCA.  EVENTUAIS  EFEITOS AMBIENTAIS  QUE NÃO SE RESTRINGEM AO ÂMBITO DE
ESTADOS  DA FEDERAÇÃO  INDIVIDUALMENTE  CONSIDERADOS.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática do crime tipificado no artigo 268 (infração de medida  sanitária  preventiva)  do Código
Penal. 2. Uso de subproduto de origem animal para a alimentação de bovinos. Violação do art. 1º
da Instrução Normativa nº 08 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, balizada nas
recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), da qual o Brasil é signatário,
que visa evitar o aparecimento e disseminação da Encefalopatia Espongiforme Bovina  EEB, mais
conhecida como ''doença da vaca louca''. 3. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,
submetido à apreciação da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.
4. O potencial lesivo da conduta não se restringe ao âmbito estadual. O controle da alimentação
de ruminantes é de interesse federal, uma vez que a contaminação das carnes pela doença da
vaca louca, se em grande escala, prejudica a economia interna do país, e não apenas pequenos
produtores, já que as carnes perdem valor de comércio na exportação, em razão da desconfiança
de países importadores. 5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

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

007. Processo: 1.00.000.006163/2015-35 Voto: 2664/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
(ART. 12 DA LEI N° 7.492/86) E CRIME FALIMENTAR DE FRAUDE CONTRA CREDORES (ART.
168, § 1º, DA LEI 11.101/2005) PRATICADO POR ADMINISTRADORES DE OPERADORAS DE
PLANOS DE SAÚDE. CONEXÃO. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62,
IV).  ADEQUAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE ÀS
INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Procedimento administrativo instaurado para averiguar a atuação de representantes de empresa
operadora de planos privados de saúde,  na  gestão da empresa,  que implicariam em risco à
continuidade  de  suas  atividades,  conduta  que  poderia  caracterizar  crime  contra  o  Sistema
Financeiro Nacional (art. 12 da Lei n° 7.492/86) e crime falimentar de fraude contra credores (art.
168, § 1º, da Lei 11.101/2005). 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições fundado na alegação de que a Justiça Federal não é competente para julgar eventual
crime falimentar, bem como as operadoras de planos de saúde não são abrangidas pelo elemento
normativo  instituição financeira  previsto  no artigo 1º,  parágrafo  único,  I  e  II,  da Lei  7.492/86,
situação que afasta a tipicidade dos crimes contra o sistema financeiro e, consequentemente, a
própria competência da Justiça Federal. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 62,
IV, da LC nº 75/93. 4. A operadora de plano de saúde é instituição equiparada à financeira, na
inteligência do art. 1º, Parágrafo Único, inc. I, da Lei nº 7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº
4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui expressamente o inc. II do art. 2º da Lei
nº 11.101/2005 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº 6.024/74), embora possua
contornos e características peculiares  forma de constituição e de fiscalização , o que não afasta,
contudo,  o  reconhecimento  do  exercício  de  atividade  financeira,  mesmo que  em caráter  não
exclusivo  (art.  1º,  §  1º,  da  Lei  nº  9.656/98).  5.  Precedente  da  2ª  CCR:  Processo  nº
1.30.001.000778/2015-17,  Relator:  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho,  Sessão  632  de
23/11/2015, unânime. 6. No caso, diante da conexão entre os crimes contra o Sistema Financeiro
Nacional (art. 12 da Lei n° 7.492/86) e falimentar de fraude contra credores (art. 168, § 1º, da Lei
11.101/2005),  incide,  na  hipótese,  a  Súmula  nº  122  do  Superior  Tribunal  de  Justiça   STJ,  a
determinar  o  julgamento de ambos pela  Justiça Federal.  7.  Designação de outro  membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

008. Processo: 1.17.000.002616/2015-57 Voto: 2747/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA VENDA PREMIADA DE BENS MÓVEIS. REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO  Nº  32).  CARACTERIZAÇÃO  DE  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO.
(ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI 7.492/86). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO  E  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada
para apurar suposta fraude conhecida como compra premiada ou venda premiada, caracterizadas
pela  promessa  de  aquisição  de  bens  mediante  formação  de  grupos  com  pagamentos  de
contribuições mensais e sorteios, cujos contemplados ficam exonerados de adimplir as parcelas
restantes.  2.  A fim de se verificar  a  caracterização de uma atividade como sendo própria  de
administradora de consórcio,  para fins de enquadramento no artigo 16,  p.  único,  I,  da Lei  n.
7.492/86, é necessário qualificar concretamente o negócio jurídico examinado. Para tanto, deve-
se  verificar  a  pactuação  dos  seus  elementos  essenciais  e  a  sua  causa.  3.  A circunstância
(acessória) de, em uma das formas de contratação pactuada, a contemplação implicar a isenção
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do sorteado de pagamentos posteriores, não afasta a sua natureza de verdadeiro consórcio -
apenas indicia a sua inviabilidade econômica e seu possível caráter de "pirâmide financeira". Mas
não é fundamento para afastar a natureza de consórcio, se presentes os elementos essenciais
(essentialia), necessários e suficientes para a qualificação do negócio como consórcio. 4. A causa
do  negócio  jurídico  -  a  contratação  de  administradora  para  gerir  grupos  de  pessoas  com a
finalidade  de,  mediante  esforços  econômicos  comuns,  adquirirem  bens  e  serviços,  sem  a
utilização de empréstimos ou financiamentos bancários - confirma estar-se diante de sistema de
consórcio. 5. De todo modo, ainda que não se tratasse de verdadeiro consórcio, é inegável a
existência de captação e administração de recursos de terceiros, elementos suficientes para o
preenchimento  do conceito  de instituição  financeira  por  equiparação  previsto  no  artigo  16,  p.
único, I, da Lei n. 7.492/86. 6. Elementos informativos de crime contra o sistema financeiro atraem
a atribuição do Ministério Público Federal para promoção da persecução penal (CF, artigo 109, IV,
c/c artigo 26 da Lei n. 7.492/86). Precedentes do STJ: RHC 50.101/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, DJe 27/11/2015; CC 29.037/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado  em  13/09/2000,  DJ  23/10/2000).  7.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

009. Processo: 1.29.010.000178/2015-52 Voto: 2557/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTO ANGELO-RS

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE
FALSO  (CP,  ARTS.  304  C/C  299).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32).
APRESENTAÇÃO  DE  DECLARAÇÃO  FALSA  DOS  MEMBROS  DE  ENTIDADE  SINDICIAL
PERANTE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. LESÃO DIRETA E ESPECÍFICA A
EMPRESAS  PÚBLICAS  FEDERAIS.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  546  DO  STJ.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Administrativo instaurado para apurar a prática do
crime  de  uso  de  documento  ideologicamente  falso  (CP,  arts.  304  c/c  299),  consistente  na
apresentação  de  ata  falsa  dos  membros  eleitos  de  uma  entidade  sindical  perante  a  Caixa
Econômica  Federal  e  a  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos.  2.  O  il.  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  por
entender que não houve prejuízo aos empresas públicas federais. 3. "A qualificação do órgão
expedidor do documento público é irrelevante para determinar a competência do Juízo no crime
de uso  de  documento  falso,  pois  o  critério  a  ser  utilizado  para  tanto  define-se  em razão  da
entidade ou do órgão ao qual foi apresentada, porquanto são estes quem efetivamente sofrem os
prejuízos em seus bens ou serviços" (STJ, CC 99.105/RS, Rel.  Ministro Jorge Mussi,  Terceira
Seção, DJe de 27/02/2009). Súmula 546 do STJ. 4. Precedentes: STF  RHC 117279, Primeira
Turma, DJe 08-11-2013 e STJ  CC 125.901/PB, Terceira Seção, DJe 11/03/2013; CC 94.374/SC,
Terceira Seção, DJe 03/08/2009. 5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de
outro membro para prosseguir na investigação criminal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

010. Processo: DPF/VGA-00591/2014-INQ Voto: 2627/2016 Origem: GABPR6-IHC - ISABELA 
DE HOLANDA CAVALCANTI

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Inquérito  Policial.  Supostos  crimes  falimentares  (Lei  nº  11.101/05,  art.  168  e  173),  alienação
fraudulenta de coisa própria (CP, art. 171, §2º, II), crimes de estelionato (CP, art. 171), crimes de
lavagem  de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º),  consumados  e  tentados,  praticados  por
administradora judicial de sociedade sob recuperação judicial e sociedade garantidora. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei
nº 9.613/98, o processo e o julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da
Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou
em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas, ou ainda, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça
Federal.  (CC 113.359/RJ,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).
Minuciosa análise dos autos que não identificou elementos que denotem ofensa a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

011. Processo: 1.19.000.000492/2015-09 Voto: 3550/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostas  irregularidades  em contratos  firmados  pela  Petrobras  S.A.  para  a
compra de terrenos no Estado do Maranhão, destinados à implantação da Refinaria Premium no
município  de  Bacabeira/MA.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR).
Ausência  de  prejuízo  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União  ou  de  suas
entidades. Aplicação da Súmula 42/STJ: Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar
as causas cíveis em que é parte Sociedade de Economia Mista e os crimes praticados em seu
detrimento. Carência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

012. Processo: 1.22.009.000286/2015-15 Voto: 2435/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime 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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013. Processo: 1.23.005.000270/2015-13 Voto: 6048/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 54, § 3º). Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade
competente, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
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. Suposto
ilícito não ocorrido em área pertencente ou protegida pela União. Inexistência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

014. Processo: 1.25.006.000267/2015-15 Voto: 2760/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a prática dos possíveis crimes de ameaça e de injúria
contra  servidor  público  federal  (CP,  arts.  140  e  147).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Declínio de atribuições promovido ao argumento de que as ofensas
pessoais não estariam relacionadas ao cargo ocupado pela suposta vítima, o que afastaria a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Após a promoção de declínio de
atribuições a suposta vítima manifestou desistência no prosseguimento da persecução penal e
solicitou  o  arquivamento  do  feito.  O  il.  Procurador  da  República  entendeu  que  a  análise  da
manifestação deverá ser efetuada pelo Ministério Público Estadual. Conduta narrada diretamente
relacionada ao cargo ocupado pelos servidores públicos federais,  ocasionada pela  greve dos
servidores da Justiça Federal.  Atribuição do Ministério Público Federal.  No entanto,  diante da
manifestação  da  vítima  que  desistiu  de  prosseguir  com  a  representação  e  solicitou  o
arquivamento, injustificável prosseguimento do feito diante da ausência de justa causa formal (CP,
arts.  145 e 147, parágrafo único).  Declínio de atribuições que se recebe como arquivamento.
Homologação.

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

015. Processo: 1.26.002.000176/2015-74 Voto: 2432/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica praticada por presidente de associação
privada (CP, art.  299), consistente na confecção fraudulenta de ata de reunião que autorizava
indevidamente a exclusão da diretoria da referida entidade, em contrariedade à vontade real dos
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associados.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de
elementos que apontem para a existência  de prejuízo  a bens,  serviços ou interesse direto  e
específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

016. Processo: 1.27.000.001682/2015-63 Voto: 2511/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de fraude processual (CP, art. 347) e de estelionato (CP, art.
171)  praticados  por  funcionários  públicos  da  justiça  estadual  e  particulares,  consistentes  na
obtenção indevida de tutelas provisórias que impedem a inclusão do CPF e do CNPJ de membros
de fundação privada no cadastro de devedores para induzir em erro os comerciantes e deles obter
vantagem econômica indevida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). As
irregularidades  funcionais  eram  restritas  ao  âmbito  do  Poder  Judiciário  local  e  os  prejuízos
patrimoniais atingiram apenas particulares.  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

017. Processo: 1.29.001.000081/2015-59 Voto: 2384/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAGE-RS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime ambiental  (Lei  n.  9.605/98,  art.  54,  §  2º,  III),  consistente  no
depósito de resíduos de areia, ferro e manganês em reservatório destinado ao tratamento de água
do município de Bagé/RS. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).
Competência comum da União,  dos Estados,  do Distrito Federal  e dos Municípios nas ações
administrativas  relativas  à  proteção  das  paisagens  naturais  notáveis,  à  proteção  do  meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). 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. Suposto
ilícito não ocorrido em área pertencente ou protegida pela União. Inexistência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

018. Processo: 1.30.001.004608/2015-01 Voto: 2422/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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

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

019. Processo: 1.34.001.003238/2015-38 Voto: 2185/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  praticado  contra  pessoa  idosa  (Lei  nº  10.741/03,  art.  106),
consistente  na  indução  de  idoso  sem  discernimento  a  outorgar  procuração  para  fins  de
administração de bens ou deles dispor livremente. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da
União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência  de qualquer elemento de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir em uma
possível  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

020. Processo: 1.34.001.004742/2015-55 Voto: 2665/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de duplicata simulada (CP, art. 172), consistente na emissão do
título de crédito sem prestação de serviço. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR).  Lesão  restrita  a  instituição  bancária  privada.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

021. Processo: 1.34.021.000223/2015-80 Voto: 2426/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou
telemática sem autorização judicial (Lei nº 9.296/96, art.  10) praticada por tabelião e detetives
particulares.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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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Não Provimento do recurso

022. Processo: 1.25.000.001189/2015-18 Voto: 2744/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE USO INDEVIDO DE SIGLA (CP, ART. 296, § 1º, III).
SOCIEDADE EMPRESÁRIA TERIA USADO SIGLA DE ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL COMO
NOME FANTASIA E DOMÍNIO EM PÁGINA DA WEB. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM
BASE  NA  ATIPICIDADE  DE  CONDUTA  NÃO  HOMOLOGADA  PELA  2ª  CÂMARA  DE
COORDENAÇÃO  E  REVISÃO/MPF.  RECURSO  DO  PROCURADOR  OFICIANTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. REMESSA AO CONSELHO INSTITUCIONAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apuração da prática do crime de falsificação de selo ou sinal público, consistente
no uso de sigla de órgão público federal como nome fantasia (SINE) e domínio em página da web.
2.  O il.  Procurador  da  República  promoveu arquivamento  do  feito  fundado na  atipicidade  de
conduta.  Aplicação  do  artigo  62,  IV,  da  LC n.  75/93.  Arquivamento  não  homologado pela  2ª
Câmara de Coordenação e Revisão. 3. Cientificado, o il.  Procurador da República recorreu da
decisão proferida, pugnando pela remessa dos autos ao Eg. Conselho Institucional do Ministério
Público Federal, caso a decisão fosse mantida pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério  Público  Federal.  4.  No  caso  em  exame,  o  exercício  pela  sociedade  limitada  de
atividades semelhantes ao do órgão público federal (SINE)  oferta de vagas de empregos  e o uso
da sigla deste como nome fantasia e domínio em página da web configuram, em tese, o crime do
artigo 296, § 1º, III, do CP. 5. Dessa forma, presentes os elementos informativos da autoria e da
materialidade  delitiva,  a  decisão  da  2ª  Câmara  deve  ser  mantida  em  sua  integralidade.  6.
Remetam-se os autos ao egrégio Conselho Institucional do Ministério Público Federal competente
para julgar o recurso interposto, nos termos do art. 7º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 120, de
1º/12/2011 (DOU, Seção 1, p. 79, de 03/02/2012)

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

Homologação de Arquivamento

023. Processo: DPF/MOS-00256/2013-IP Voto: 2450/2016 Origem: GABPRM1-AMSJ - 
ANTONIO MARCOS DA SILVA DE 
JESUS

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  crime de falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)
praticada por particular, consistente na declaração de que exercia atividade rural nos autos de
processo  judicial.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  efetuadas
revelaram que a investigada efetivamente exercia atividade agrícola no período declarado, porém
passou a exercer atividades domésticas em decorrência de problemas de saúde. 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.

024. Processo: 1.05.000.000243/2015-09 Voto: 7277/2015 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto inadimplemento de convênio de consignações
firmado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Jurema/PE, em virtude da omissão no
repasse dos valores à CEF como previsto no ajuste, apesar da ocorrência dos descontos das
parcelas nos salários dos servidores municipais. Possível crime de apropriação indébita. CP, art.
168. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas constataram que
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os débitos do município de Jurema/PE foram adimplidos. Ausência de dolo. Inexistência de justa
causa formal. Homologação do arquivamento.

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

025. Processo: 1.11.000.000439/2015-98 Voto: 2444/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  de  representação  noticiando  possível
crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  consistente  na  inscrição  fraudulenta  na  Receita
Federal de empresa localizada em Atalaia/AL. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Realizadas  diligências  junto  à  Receita  Federal  os  fatos  narrados  não  foram  comprovados.
Ausência  de  materialidade  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Inexistência de
justa causa formal. Homologação do arquivamento.

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

026. Processo: 1.13.000.000947/2015-00 Voto: 5936/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta ocorrência dos crimes de invasão de terras da
União, do Projeto de Assentamento Agroextrativista São Joaquim, no Município de Humanitá/AM,
e estelionato (Lei nº 4.947/66, art. 20 e art. 171, § 2º, I, do CP). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Notícia  de conflito  de terras entre  pessoas que se apresentam como
proprietárias  e  famílias integrantes de processos de assentamento.  O INCRA informou que o
projeto de assentamento ainda está em fase de implantação, já tendo sido superadas as etapas
de cadastramento das famílias, de modo que somente após a realização do georreferenciamento
será possível a solução de dúvidas sobre a demarcação das terras. Inexistência de prejuízo ao
erário. 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.

027. Processo: 1.17.000.001891/2015-53 Voto: 6447/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação apócrifa de possível crime de divulgação de informações sigilosas
contidas  em bancos  de  dados  da  Administração  Pública,  consistente  na  obtenção  de  dados
cadastrais  de  titulares  de  valores  de  precatórios  por  sociedades  empresárias  gestoras  de
precatórios (CP, art. 153, §1º-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verificação de
que os dados pessoais dos titulares de precatórios foram disponibilizados em vários sites na rede
mundial  de computadores,  estando disponíveis  publicamente.  Atipicidade da conduta narrada.
Homologação de arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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028. Processo: 1.20.000.000933/2012-09 Voto: 2746/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível fraude no pagamento por
meio de cheque (CP, art.  171, §2º, VI,  §3º), consistente na emissão de 2 (dois) cheques sem
fundos à Receita Federal para pagamento de débitos tributários, totalizando o valor aproximado
de R$ 100 (cem reais). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). As diligências
realizadas para localizar  o investigado nos últimos 7 (sete) anos se revelaram infrutíferas,  de
modo que não remanescem novas linhas de investigação.  Inviabilidade da persecução penal
diante da escassez de elementos informativos. Arquivamento que não gera coisa julgada material,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de localização do investigado (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.

029. Processo: 1.22.003.000528/2015-21 Voto: 2531/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia anônima. Possível crime de
estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) praticado por empregados de sociedade empresária,
consistente no recebimento de aposentadoria ou de auxílio-doença simultaneamente ao exercício
de  atividade  remunerada.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
realizadas constataram que nenhum dos empregados da sociedade recebeu qualquer benefício
previdenciário. Análise dos autos que não aponta qualquer indício de crime. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Inexistência de justa causa formal. Homologação do arquivamento.

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

030. Processo: 1.29.003.000513/2015-10 Voto: 2429/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes nos
depoimentos prestados pelas testemunhas. Questão fática relacionada à orientação da noticiada
ao reclamado quanto ao uso de socador e da existência de protetor em máquinas.  Sentença
fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva
nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

031. Processo: 1.29.017.000173/2015-60 Voto: 2748/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62, IV). RECURSO DO
INTERESSADO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato. Possível crime de
ameaça contra particular por pessoa não identificada. 2. O il. Procurador da República promoveu
o arquivamento do feito, sob o argumento de que a notícia narrada é manifestamente teratológica
e  fundada  em  alegações  desconexas  e  genéricas.  3.  Cientificado  do  arquivamento,  o
representante interpôs recurso. Arquivamento mantido pelo membro do Ministério Público Federal.
4.  Remessa à  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  para  o
exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, IV, da LC n.º 75/93. 5. Homologação do
arquivamento, por seus próprios fundamentos.

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

032. Processo: 1.33.001.000689/2015-51 Voto: 2458/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  pedofilia  praticado  na  internet  (Lei
8.069/90,  art.  241-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Correspondência
encaminhada via  e-mail  acerca de suposto pedófilo,  sem contudo apontar  qualquer  modo de
identificação ou localização da autoria e materialidade delitiva. Ausência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento. Homologação do arquivamento.

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

033. Processo: 1.34.001.001636/2013-58 Voto: 2733/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposta inserção de dados falsos no sistema de controle de
produtos florestais (Documento de Origem Florestal  DOF). Informação do recebimento de 0,76 m³
de madeira em tempo inferior ao necessário para a realização do efetivo transporte. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fiscalização realizada pelo IBAMA que não realizou a
autuação do investigado em relação aos fatos. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento
que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia  de
novas provas (CPP, art. 18). Inexistência de coisa julgada formal. Homologação do arquivamento.

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

034. Processo: 1.34.003.000214/2015-15 Voto: 2454/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de correspondência anônima. Suposta aquisição irregular de
imóvel  mediante  celebração  de  contrato  de  alienação  fiduciária  em  garantia  com  a  Caixa
Econômica  Federal  com  a  finalidade  exclusiva  de  recebimento  de  aluguéis.  Revisão  de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Elementos  informativos  revelam  que  o  imóvel  foi
efetivamente adquirido e usado para fins residenciais. Ausência de infração penal a ser apurada.
Homologação do arquivamento. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera
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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.

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

035. Processo: JF/MS-0010048-16.2015.4.03.6000-
PI

Voto: 2792/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.  SUPOSTA PRÁTICA DO  CRIME  DE  DISCRIMINAÇÃO
RACIAL CONTRA ÍNDIO ATRAVÉS DA INTERNET (ART. 20, LEI 7716/1989). MPF: PROMOVEU
ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  C/C  28  DO  CPP.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  instaurado  para  apurar  a
prática  do  crime  discriminação  racial  por  meio  da  internet  (art.  20  da  Lei  7716/1989).
Supostamente jornal teria veiculado reportagem racista e em decorrência disso, pessoas teriam
proferido ofensas e incitado violência contra os índios. 2. A Procuradora Oficiante promoveu o
arquivamento dos autos, ao argumento de que as postagens em questão surgem como limítrofes
em relação ao direito de liberdade de expressão. Não vislumbrando no presente caso que os
comentários em tela tenham incitado dolosamente o ódio e a violência à população indígena.
Entendeu também que seria uma temeridade estabelecer qualquer tentativa de controle sobre as
milhares  de  opiniões  externadas  nas  redes  sociais.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  das  razões
invocadas  para  o  arquivamento,  considerando  que,  constitui  princípio  regente  da  República
Federativa do Brasil em suas relações o repúdio ao terrorismo e ao racismo (...). Acolher pedido
de arquivamento fundado em suposta incapacidade material de controle das mídias sociais seria o
mesmo que permitir que as manifestações constantes desse importante canal de comunicação se
vissem livres de qualquer tipo de censura do Estado. 4. Não houve qualquer tipo de diligência.
Como também não foi acostado aos autos a notícia veiculada pelo jornal.  Consta somente os
comentários  feitos  através  da  rede  social  que  constam  evidente  incitação  ao  ódio  contra  a
população indígena. 5. Evidenciada a existência de irregularidades e de diligências passíveis de
serem realizadas justifica-se a continuidade da persecução penal. 6. A ausência de diligências
torna o arquivamento do feito prematuro, uma vez que por força dos princípios da obrigatoriedade
da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento das diligências
capazes  de  esclarecer  o  ocorrido,  é  que  o  Ministério  Público  Federal  poderá  concluir,  sem
dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover o
arquivamento do processo. 7. Presentes indícios de autoria e da materialidade, ainda que existam
dúvidas,  deve-se dar prosseguimento à persecução penal,  considerando que,  nesta fase pré-
processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça  STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe
12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 8. Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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036. Processo: JF-SOR-0011108-92.2009.4.03.6110-
INQ

Voto: 2752/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE PEDOFILIA (LEI 8.069/90,  ART. 241-A E ART.
241-B). ACESSO E ARMAZENAMENTO DE VÍDEO DE PORNOGRAFIA INFANTIL POR MEIO
DA  INTERNET.  MPF:  ATIPICIDADE  DE  UMA  DAS  CONDUTAS  NO  MOMENTO  DE  SUA
REALIZAÇÃO E AUSÊNCIA DE AUTORIA DA OUTRA FRAÇÃO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CCP  C/C  ART.  62-IV  DA  LC  75/93).
MATERIALIDADE  EVIDENCIADA  NOS  AUTOS.  HOMOLOGAÇÃO  PARCIAL  DO
ARQUIVAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF. 1. Inquérito policial instaurado para apurar prática dos crimes previstos nos
artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente  ECA (Lei 8.069/90), em razão do
acesso  e  download  de  vídeos  e  imagens com conteúdo  pornográfico  envolvendo  crianças  e
adolescentes através da rede mundial de computadores. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do inquérito, aduzindo ser atípica uma das condutas no momento de
sua  realização,  visto  que  um  dos  investigados,  apesar  de  confessar  que  acessou  endereço
eletrônico com conteúdo pornográfico infanto-juvenil,  tal  conduta ocorreu em 2005, época que
inexistia reprovação penal pelo acesso e obtenção do conteúdo pornográfico, o que foi tipificado
somente  após a  alteração  legislativa  de 2008.  Já em relação  a outra  fração da investigação
criminal, entendeu pela inexistência de autoria por não haver, ao menos indiciariamente, elemento
probatório apto nesse sentido. 3. O MM. Juiz Federal discordou do arquivamento, ressaltando que
a perícia realizada no disco rígido, apresentado espontaneamente pelo proprietário da empresa
que  detinha  os  computadores  que  teriam  acessado  ao  sítio  pornográfico,  revelou  imagens
inimagináveis  envolvendo  cenas  de  nudez  e  sexo  explícito  com  crianças  e  adolescentes,
revelando-se prematuro o arquivamento dos autos. 4. Não há dúvida acerca da materialidade do
delito, visto que a perícia encontrou imagens pornográficas no disco rígido periciado, o que aponta
a  necessidade  de  serem  realizadas  diligências  a  fim  de  apurar  os  possíveis  usuários  dos
computadores da empresa para a prática do crime investigado. 5. Considerando a confissão de
um dos investigados no sentido de que acessou sítio eletrônico de conteúdo pornográfico infanto-
juvenil  em  2005,  porém  que  não  distribuiu  ou  compartilhou  as  imagens,  bem  como  que  as
diligências  realizadas  em  seus  endereços  residencial  e  comercial  restaram  negativas  para
apreensão de qualquer material ilícito, de fato resta configurada a atipicidade da conduta, pois à
época do acesso não havia tipificação do delito em comento,o qual foi incluído com o advento da
Lei  nº  11.829/2008,  e  contemporaneamente  não  foram  encontradas  em  seu  poder  nenhum
material que interessasse à investigação policial. 6. Homologação do arquivamento, em razão da
atipicidade de uma das condutas no momento de sua realização, e designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação a outra fração do
crime investigado, sendo necessária realização de diligências ante a materialidade apurada.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, em razão da atipicidade de uma das condutas no momento de sua realização e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
em relação a outra fração do crime investigado, nos termos do 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: JF/SP-0007563-82.2015.4.03.6181-
PCD

Voto: 2728/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL  FRAUDE  AO  SEGURO  DESEMPREGO  E
IRREGULARIDADES AO FGTS. MPF: ARQUIVAMENTO POR ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA
DO  JUIZ.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).
VERIFICA-SE  QUE  A  INVESTIGADA  À  ÉPOCA  DOS  FATOS  ERA  MENOR  DE  IDADE.
POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE ATO INFRACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE, AINDA QUE O ILÍCITO TENHA SIDO PRATICADO EM DETRIMENTO DA UNIÃO.
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RECEBIMENTO  DO  ARQUIVAMENTO  COMO  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  32   2ª  CCR/MPF).
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1.  Procedimento  Investigatório  encaminhado  pela  Justiça  do  Trabalho  para  apurar  possíveis
irregularidades relacionadas ao FGTS e ao Seguro Desemprego. A investigada tentou acordo com
a empresa reclamada para ser despedida sem justa causa e assim receber as verbas trabalhistas
devidas. A empresa reclamada não aceitou o acordo proposto. 2. A Procuradora da República
oficiante requereu o arquivamento considerando que ainda que fosse a intenção da reclamante
simular  ter  sido  demitida,  nenhum ato  preparatório  de  tal  prática  fora  adotado,  não  havendo
conduta criminosa. 3. Discordância do magistrado por entender houve início de execução e que o
crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente. Revisão de arquivamento (CPP,
art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62-IV). 4. Ocorre que à época dos fatos a investigada era menos de
idade. Possível prática de ato infracional. 5. Enunciado de nº 42, desta 2ª CCR: Não é atribuição
do  Ministério  Público  Federal  a  persecução  penal  de  ato  infracional  cometido  por  menor
inimputável, ainda que a infração tenha ocorrido em detrimento de bens, serviços ou interesse da
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (014ª Sessão de Coordenação, de
08.11.2010). 6. Homologação do declínio de atribuições para o 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.

038. Processo: PRM/SJB-3424.2015.000044-3-INQ Voto: 2707/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL TENTATIVA DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART.
171, §3º, C/C ART. 14, II). REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO INSTRUÍDO COM DOCUMENTO
IDEOLOGICAMENTE  FALSO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
EXISTÊNCIA  DE  MATERIALIDADE  E  DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  DELITIVA.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível
tentativa  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º,  c/c  o  art.  14,  II),  em  razão  de
requerimento de benefício previdenciário de auxílio-doença, lastreando-o com atestado médico
com período de afastamento grosseiramente adulterado. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento dos autos, por considerar que não se pune a tentativa de estelionato
quando  por  ineficácia  absoluta  do  meio  for  impossível  consumar-se  o  crime.  Afirma  que  a
definição do período de afastamento acorbetado pelo benefício previdenciário de auxílio-doença
fica a exclusivo critério dos médicos peritos do INSS, que não se vinculam ao prazo lançado no
atestado médico particular apresentado pelo segurado requerente. 3. Verifica-se, no caso, que foi
prestada declaração falsa à referida Autarquia Federal, com o intuito de obter vantagem ilícita.
Estando a conduta, em tese, consubstanciada na prática do crime previsto no art. 171, §3º, c/c o
art. 14, II, ambos do CP, afigura-se prematuro o arquivamento do procedimento no atual estágio
das  investigações,  porquanto,  inexistente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da
ausência de justa causa, impõe-se o prosseguimento da persecução penal. 4. Não homologação
do arquivamento e designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

039. Processo: 1.11.000.000895/2015-38 Voto: 2723/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168). OMISSÃO
NO REPASSE À RECEITA FEDERAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS
SERVIDORES  DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ESTADO  DE  ALAGOAS.  REVISÃO  DE
DECLÍNIO  (ENUNCIADO  32   2ª  CCR/MPF).  AUSÊNCIA DE  MANIFESTAÇÃO  DA RECEITA
FEDERAL  E  DA  CASA  LEGISLATIVA.  IMPOSTO  DE  RENDA  É  INTERESSE  DA  UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO
E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime previsto no art. 168, do CP, em virtude
de  ofício  encaminhado  por  Deputado  Estadual  informando  que  a  Assembléia  Legislativa  do
Estado de Alagoas recolhe o Imposto de Renda dos funcionários da casa, mas não os repassa
para a Receita Federal. Alega ainda que por diversas vezes pediu informações a referida Casa
Legislativa acerca do imposto de renda retido na fonte, mas não obteve resposta. 2. O Procurador
da  República  oficiante  requereu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  estadual,  por
entender que supostamente houve descumprimento da lei de acesso às informações. Embora
juntado aos autos Nota Técnica da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas denunciando que
a Mesa Diretora da assembleia Legislativa não está realizando o devido repasse do Imposto de
Renda dos funcionários da casa, eventual prática criminosa não atinge, direta e especificamente,
bens, serviços ou interesses da União. 3. Ausente nos autos manifestação da Receita Federal e
da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. 4. O art. 45 do CTN define a fonte pagadora
como responsável pela retenção e pelo recolhimento do imposto de renda incidente sobre as
verbas pagas e eventual repasse. 5. Necessária realização de diligências a fim de se verificar se
realmente o repasse à União do imposto de renda recolhido pela fonte pagadora foi realizado,
tendo em vista a natureza do Tributo em questão. 6. Prematuro. Não homologação do declínio de
atribuições  e  designação de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

040. Processo: 1.22.000.000624/2015-07 Voto: 2718/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO DURANTE A DITADURA MILITAR.
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CÂMARA). NOS TERMOS DO INCISO V-A
DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, AS CAUSAS RELATIVAS A DIREITOS
HUMANOS SÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Procurador
da  República  atuante  como  Coordenador  do  Grupo  de  Trabalho  Justiça  de  Transição,  em
cumprimento  à  recomendação  da  Comissão  Nacional  da  Verdade  e  à  decisão  da  Corte
Interamericana  de  Direitos  Humanos  no  caso  Gomes  Lund e  outros  vs.  Brasil.  2.  Conforme
relatório  produzido pela  Comissão Nacional  da Verdade,  entre  as vítimas de crimes contra  a
humanidade praticados durante a última ditadura militar no Brasil, especificamente em relação aos
que morreram ou desapareceram em Minas Gerais,  encontra-se Guido Leão dos Santos,  que
faleceu em decorrência de atropelamento enquanto fugia de ataque da cavalaria da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais em repressão a um piquete grevista, em 27 de setembro de 1979. 3.
Considerando o fato de que o possível autor da ação criminosa seria integrante da Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais, portanto, servidor público atuante na esfera estadual, o Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 4. É da
jurisdição federal civil a persecução penal de todos os servidores públicos que agem em nome do
Estado  para  cometer  graves  violações  de  direitos  humanos,  a  despeito  do  seu  dever
constitucional de respeitar a vida e a incolumidade física e mental dos seres humanos, de acordo
com a lei vigente. Na ditadura militar, os agentes públicos que se excederam e cometeram crimes
agiram como presentantes de todo o Estado ditatorial e não apenas de seu segmento militar, por
isso eventuais crimes cometidos submetem-se a jurisdição federal ordinária. 5. E, nos termos do
inciso V-A do artigo 109 da Constituição da República, as causas relativas a direitos humanos são
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de competência da Justiça Federal, comportando, inclusive, o pedido, pelo Procurador Geral da
República,  de  deslocamento  de  competência  para  o  Superior  Tribunal  de  Justiça.  6.  Não
homologação do declínio  de atribuições e designação de outro  membro do Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução criminal.

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

041. Processo: 1.33.001.000334/2015-61 Voto: 2721/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE PATROCÍNIO INFIEL (CP, ART. 355) E APROPRIAÇÃO INDÉBITA
(ART.  168,  §  1º,  III)  PRATICADOS  PERANTE  A JUSTIÇA DO  TRABALHO.  REVISÃO  DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DESTA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF,
ART. 109, INCISOS IV E XI, C/C O ART. 231). NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato originada mediante ofício encaminhado pela 2ª Vara do
Trabalho de Rio do Sul/SC, para providências quanto a prática, em tese, do crime previsto no art.
168, § 1º, III, do Código Penal. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições,  por  entender  que  o  prejuízo  foi  suportado  unicamente  pelo  particular.  3.
Posteriormente, sobreveio a este Colegiado informação da Procuradora da República oficiante em
Santa Catarina a respeito do caso, esclarecendo que os fatos narrados estão relacionados ao
objeto do Inquérito Policial nº231/2015 DPF/IJI (e-proc 5001735-98.2015.4047213), em trâmite na
Polícia Federal, tendo em vista indícios da prática de patrocínio infiel (CP, art. 355) perante a
justiça do trabalho.  Ressaltou que os fatos devem correr perante a Justiça Federal  diante da
conexão entre as condutas (art. 168, § 1º, III c/c art. 355, ambos do CPP). 4. Considerando as
informações prestadas sobre os fatos, revela-se necessário o prosseguimento da persecução na
Justiça Federal, já que que o inquérito instaurado trata dos crime de patrocínio infiel e apropriação
indébita praticados perante a Justiça do Trabalho (CC 142.804/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Rel. p/ Acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/10/2015, DJe
30/11/2015). 5. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula n.º 122 do Superior Tribunal de Justiça. 6.
Não homologação do declínio de atribuições e pela reunião destes autos ao Inquérito Policial
nº231/2015 DPF/IJI  (e-proc 5001735-98.2015.4047213) para o prosseguimento da persecução
penal.

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

042. Processo: PRM/SJR-INQ-3409.2013.000132-5 Voto: 2725/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE OMISSÃO DE REGISTRO NA CTPS (CP, ART.
297,  §  4º),  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342)  E  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP,  Art.  337-A).  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
(ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).  POTENCIALIDADE  LESIVA
CONFIGURADA DO FALSO TESTEMUNHO. VALORES NÃO RECOLHIDOS INFERIORES AO
PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002  (R$  10.000,00).
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  APLICABILIDADE.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado a partir de
expediente oriundo da 2ª Vara do Trabalho de Catanduva/SP para investigar a suposta prática dos
crimes de omissão de registro na CTPS (CP, art. 297, §4º), de falso testemunho (CP, art. 342) e de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 2. A Procuradora da República oficiante
requereu o arquivamento do feito ao argumento de que a omissão do registro na CTPS constitui
ilícito administrativo  e trabalhista,  mas não penal,  justificando, ainda,  que a empresa já havia
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providenciado  as  anotações  devidas.  Em  relação  ao  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária, entendeu aplicável o princípio da insignificância. Por fim, no tocante ao crime de
falso testemunho, asseverou que pequenas divergências no depoimento não podem configurar o
delito, não ficando demonstrada a vontade do agente em prestar alegações falsas, tando que isso
não influenciou no julgamento da ação trabalhista. Discordância do magistrado. 3. A notícia de
omissão de registro de vínculo empregatício de trabalhador se amolda ao tipo do art. 297, § 4º, do
CP, sendo de competência da Justiça Federal (Enunciados n° 26 e 27 da 2ª CCR/MPF) e que se
consuma no momento em que o agente não realiza a inserção das informações nos documentos
mencionados no parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal. 4.A figura típica descrita no art. 342 do
Código Penal (falso testemunho), apesar de descrever crime formal, tem como pressuposto para
sua caracterização a existência de um dano em potencial, isto é, que a falsidade recaia sobre fato
juridicamente relevante e pertinente ao objeto do processo de que se trate, ostentando aptidão
para influenciar no julgamento futuro da lide. 5. Com efeito, a jurisprudência do STF e do STJ é
firme no sentido de que a potencialidade de dano (perigo) à Administração da Justiça é elemento
constitutivo do delito e que não é necessário, para a tipificação, que o teor do testemunho influa,
concretamente, na decisão judicial, mas, apenas, que exista a possibilidade desta influência. 6.
Em relação ao crime descrito no art. 337-A do Código Penal, em se tratando de crimes cometidos
em detrimento da Previdência Social, a aplicação do princípio da insignificância é impossibilitada
por  causa  da  ultra  relevância  do  bem jurídico  tutelado.  Isso  porque  se  considera  altamente
reprovável  uma conduta  que,  além de  configurar  lesão  ao  patrimônio  público,  compromete  a
higidez  de  um sistema calcado  na  participação  de  beneficiários,  em regime  de  contribuição.
Fraudar  a  Previdência  põe  em  risco  a  sustentabilidade  do  mecanismo  da  seguridade  social
brasileira.  7.  Tendo  em vista  que  a  conduta  ora  investigada  teve  o  especial  fim  de  suprimir
contribuições  previdenciárias,  não se  aplica  o  referido  princípio.  Precedentes  do  STF (HC nº
98.021/SC e HC nº 100.938/SC, 1ª Turma; DJe: 13/08/2010). 8. No mais, no atual estágio da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se
existente demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou
extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos, pois o o dolo deverá ser aferido em
sede  de  instrução  probatória.  9.  Designação  de  outro  Membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA.

PADRÃO 

Homologação de Arquivamento

043. Processo: DPF/CZS-00012/2014-INQ Voto: 2722/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposta  prática  do  crime  de  estelionato  majorado  (art.  171,  §3º  do  CP),
consistente  no  recebimento  irregular  de  benefício  do  programa  denominado  Bolsa-Família.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). A concessão do Bolsa-Família se deu de forma
legítima para a beneficiária. Os depoimentos colhidos em sede policial demonstram que o cartão
foi  entregue ao ex-marido da beneficiária  para que  este  efetuasse  os  saques do benefício  e
entregasse  parte  do  valor  à  mãe  da  beneficiária,  tudo  com  base  em  acordo  celebrado  por
intermédio da Defensoria Pública de Cruzeiro do Sul/AC, visto que o casal possui uma filha e a
beneficiária encontrava-se presa à época. O acordo celebrado previa a entrega do cartão ao ex-
marido  da beneficiária,  o  que,  apesar  de  ser  ilegítimo,  foi  efetivado  equivocadamente,  o  que
inclusive foi reconhecido pelo Defensor Público, considerando o enorme volume de trabalho na
localidade e sua inexperiência à época, não tendo acompanhado pessoalmente o trâmite.  As
partes, de fato, acreditaram na possibilidade jurídica do acordo celebrado, o que se infere dos
depoimentos, não restando caracterizado o dolo de fraudar o programa do Governo Federal, já
que o benefício era pago de forma legítima à beneficiária. Não há indícios de fraude por parte do
representado.  Evidente  ausência  de dolo  específico  de obter  vantagem ilícita  em prejuízo  da
União. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

044. Processo: DPF/GVS/MG-00257/2015-INQ Voto: 2651/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Relatório  encaminhado  pelo  Departamento  Nacional  de  Auditoria  do  SUS
(DENASUS) noticiando a prática de estelionaro no âmbito do Programa Farmácia Popular (CP, art.
171, §3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As irregularidades constatadas por
auditória  na  empresa  investigada  não  configura  ilícito  penal,  mas  sim  mera  irregularidade
administrativa.  Descumprimento  de  portaria  do  Ministério  da  Saúde.  Situação  irregular
solucionada em âmbito administrativo. Justificativas apresentadas pela empresa acolhidas pelo
órgão  fiscalizador.  Ausência  de  justa  causa  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.

045. Processo: 1.00.000.011290/2015-56 Voto: 1170/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE  COLEGIADO  ACERCA  DA  CONFIGURAÇÃO  DESTE  DELITO.  VIÁVEL  O
ARQUIVAMENTO DE CADERNO INVESTIGATIVO QUE APURE APREENSÃO DE,  ATÉ,  153
MAÇOS  DE  TABACO,  DESDE  QUE  AUSENTE  REITERAÇÃO  DE  IGUAL  CONDUTA.
REQUISITO  DA  QUANTIDADE  DO  PRODUTO  QUE  RESTOU  ATENDIDO  NA  HIPÓTESE
ANALISADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PRÁTICA DE MESMA AÇÃO. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado para apurar
possíveis crimes de descaminho e de contrabando, previstos nos arts. 334 e 334-A do Código
Penal, em decorrência da apreensão de 70 (setenta) maços de cigarro de procedência estrangeira
e  de  mercadorias  diversificadas,  cujo  valor  dos  tributos  iludidos  totaliza  o  montante  de  R$
1.281,07. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte
no princípio da insignificância,  levando em consideração a ofensa mínima ao erário pelo  não
recolhimento dos tributos. 3. O Juízo da 7ª Vara Federal de Florianópolis/SC acolheu em parte o
pedido de arquivamento por entender que a introdução clandestina de cigarro caracteriza crime de
contrabando, lesando outros bens jurídicos além da ordem tributária, como a saúde pública e o
meio  ambiente,  o  que  obsta  a  aplicação  do princípio  da  insignificância.  Concordando com o
arquivamento  no  tocante  ao  delito  de  descaminho.  4.  Quanto  ao  delito  de  descaminho,
considerando  o  ínfimo  valor  das  mercadorias  apreendidas  (R$1.111,37),  deve-se  aplicar  o
princípio da insignificância, conforme entendimento adotado pela 2ª CCR, em seu enunciado nº
49. 5. Com efeito, a natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior rigor na
adoção do princípio da insignificância em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do
dever  de  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  6.  Sucede  que  esta
Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40 (quarenta) maços de cigarros
possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,  não  havendo  falar,
contudo, na atração deste princípio nas importações superiores a esse patamar. Ainda, para que o
fato  fosse  considerado  como  destituído  de  significação  penal,  exigia-se  que  o  agente  não
registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do
Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  7.  Todavia,  na Sessão nº  108ª  de  Coordenação,  realizada  em 07.03.2016,  este
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Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  no  sentido  de  que  se  admite  a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e
cinquenta  e  três)  maços,  desde  que  ausente  a  reiteração  da  conduta.  8.  No  caso  presente,
observada a norma de regência,  se revela viável  o arquivamento da investigação criminal  da
conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (70 maços de cigarros)  não supera a 153
(cento  e  cinquenta  e  três)  maços,  pelo  que  diminuta  a  reprovabilidade  da  conduta  e,  por
conseguinte, se mostra gravosa a continuidade de repressão a contrabando deste viés, porque
ausente  a  reiteração  de  conduta  da  mesma  espécie,  a  não  cobrar  a  persecução  penal.  9.
Insistência no arquivamento do feito.

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

046. Processo: 1.18.000.000495/2015-71 Voto: 2784/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. AUSÊNCIA OU INSUFIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (ART.  168-A,  CP)  E  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA (LEI  Nº  8.429/92).
DECISÃO DA 5ª CCR HOMOLOGANDO ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO PARA A
IMPROBIDADE. REMESSA A 2ª CCR PARA ANÁLISE DO ASPECTO CRIMINAL. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DE ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 19 DA 2ª
CCR. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. Notícia de Fato
informando a ausência ou a insuficiência de recolhimento, pelo Poder Executivo do município de
Campestre/GO, de contribuições previdenciárias patronais devidas ao INSS, incidentes sobre a
folha de pagamento, cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-prefeito no exercício de 2012. 2. O
Procurador da República oficiente promoveu o arquivamento por entender ser atípica a conduta
do não recolhimento de contribuições previdenciárias, pois não configura o delito tipificado no art.
168-A do CP. 3. A 5ª CCR deliberou, por unanimidade, pela homologação do arquivamento no
âmbito  de  sua  competência  (Improbidade  Administrativa),  por  entender  que  o  recolhimento
insuficiente de contribuições previdenciárias, por si só, não caracteriza ato de improbidade, visto
que o ilícito exige prova do dolo ou da má-fé. Remessa dos autos a esta 2ª CCR para exame do
arquivamento do aspecto criminal. 4. Existe informação nos autos da Receita Federal do Brasil de
que a municipalidade possui débitos parcelados no que concerne às contribuições previdenciárias
atrasadas.  5.  A Lei  nº  12.382/11  acrescentou  o  §  1º  ao  art.  83  da  Lei  n°  9.430/1996,  que
estabelece:  'Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação
fiscal  para  fins  penais  somente  será  encaminhada ao Ministério  Público  após a  exclusão  da
pessoa  física  ou  jurídica  do  parcelamento.'  6.  Cumpre  observar  que  o  arquivamento,  nessa
hipótese, não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de
novas provas (CPP, art. 18), que, no caso, é a notícia da eventual exclusão da pessoa física ou
jurídica do parcelamento. 7. O Enunciado nº 19 desta 2ª Câmara foi reformado na 89ª Sessão de
Coordenação, de 10/11/2014, passando a vigorar com a seguinte redação: 'Suspensa a pretensão
punitiva dos crimes tributários, por força do parcelamento do débito, os autos de investigação
correspondente poderão ser arquivados na origem, sendo desarquivados na hipótese do §1º do
art.  83  da  Lei  nº  9.430/1996,  acrescentado  pela  Lei  nº  12.382/11'.  8.  Homologação  do
arquivamento por fundamento diverso.

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

047. Processo: 1.23.000.000052/2015-11 Voto: 2730/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  o  extravio  de  alvará  de  levantamento  nos  autos  de
processo judicial. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Foi expedido o alvará de
levantamento, o qual foi posteriormente cancelado pelo fato de o beneficiário não ter comparecido
à secretaria  da  vara.  Posteriormente,  diante  da solicitação  do interessado,  foi  expedido  novo
alvará de levantamento. O banco informou a realização do pagamento sem a exigência de alvará,
razão pela qual o juiz substituto em exercício na vara determinou a intimação do beneficiário com
vistas a apresentar todas as vias do alvará para fins de cancelamento. A ocupante do cargo de
técnico  judiciário  certificou  ter  entrado  em  contato  telefônico  com  a  esposa  do  beneficiário
informando sobre a determinação para a devolução do alvará. Ausência de certeza quanto ao
conhecimento do beneficiário  da determinação judicial.  O beneficiário  já  sacou o que lhe era
devido sem o alvará. Não se vislumbra materialidade delitiva, já que o beneficiário não fez uso do
alvará extraviado para fins de efetuar o saque, o que afasta a lesividade. 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.

048. Processo: 1.25.008.000412/2015-30 Voto: 2726/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Empresa  privada,  intimada  para  fornecer  o  Perfil
Profissiográfico  Previdenciário   PPP  do  autor  de  ação  previdenciária,  não  teria  cumprido  a
determinação judicial. Crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (art. 62,
IV, LC 75/93). A empresa esclareceu que enviou o PPP do reclamante para o e-mail do advogado
da parte autora, e no dia 27/03/15 enviou impresso via correio. A empresa equivocou-se no envio
dos documentos, remetendo-os ao advogado da parte autora e não ao Juízo. Ausência de dolo e
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.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

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

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

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

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

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

050. Processo: JF/SMO/SC-5000909-
47.2016.4.04.7210-INQ - Eletrônico 

Voto: 2677/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO 
MIGUEL DO OESTE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  PRÁTICA  DOS  CRIMES  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS,
VIOLAÇÃO  DE  DIREITOS  AUTORAIS  E  IMPORTAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO  DE
MEDICAMENTOS  SEM  REGISTRO  NA  ANVISA.  PEDIDO  DE  DECLINAÇÃO  DE
COMPETÊNCIA.  INDEFERIMENTO.  REVISÃO  (ART.  28  DO  CPP,  POR  ANALOGIA).
COMPETÊNCIA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  prisão  em  flagrante
realizada no dia 16/03/2016. Possível prática dos crimes de tráfico de drogas, violação de direitos
autorais e importação/comercialização de medicamentos sem registro na ANVISA. 2. Apreensão
dos seguintes objetos no interior da residência e estabelecimento comercial do investigado: a)
33,1 gramas de cocaína; b) 382,3 gramas de maconha; c) 01 esmurrugador (objeto utilizado para
esfarelar a maconha prensada); d) 10 comprimidos do medicamento abortivo CYTOTEC 200mg;
e) 30 comprimidos do medicamento para emagrecimento DIMAGRIR 3mg; f) 43 maços de cigarro
de origem paraguaia, marca CLASSIC; g) 122 mídias de CD e DVD falsificadas; h) R$ 2.579,00
em espécie, três cédulas de um dólar e uma cédula de dois mil guaranis. 3. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento em relação ao crime de contrabando de cigarros,
com base no princípio da insignificância. Quanto aos demais delitos, requereu judicialmente a
remessa  dos  autos  à  Justiça  Estadual,  por  entender  que  a  transnacionalidade  não  restou
demonstrada pelos elementos presentes nos autos. 4. O Juiz Federal acolheu a manifestação do
MPF no tocante ao arquivamento do crime de contrabando de cigarros e firmou a competência da
Justiça Federal  para análise  dos  crimes de tráfico  de  drogas,  violação de direitos autorais  e
importação/comercialização de medicamentos sem registro na ANVISA, haja vista a existência de
evidências consistentes da transnacionalidade da conduta do investigado. 5.  Assiste razão ao
Magistrado. Há indícios suficientes acerca da transnacionalidade das condutas delitivas. O próprio
investigado declarou que teria adquirido os CD, DVD, medicamentos e cigarros apreendidos no
Paraguai.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

051. Processo: JF/CE-0000758-59.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 2844/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL INSTAURADO  PARA APURAR POSSÍVEL CRIME DE  LAVAGEM DE
DINHEIRO.  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DE  SONEGAÇÃO  FISCAL.  SUBFATURAMENTO  DE
EXPORTAÇÕES.  DECISÃO DA 2ª  CCR PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO PROCURADOR OFICIANTE. APURAÇÃO DE CRIME DE
LAVAGEM DE DINHEIRO, QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADO. DELITO REMANESCENTE A
SER  APURADO  EM  PROCEDIMENTO  AUTÔNOMO.  PROCEDÊNCIA  DAS  RAZÕES.
PROVIMENTO DO RECURSO. ARQUIVAMENTO DO IPL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática do crime de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1º, IV, da Lei nº 9.613/98. 2.
Notícia nos autos de possível  subfaturamento de exportações.  3.  O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial e instaurou Procedimento Investigatório
Criminal específico para apurar os indícios de subfaturamento em exportações. 4. Discordância do
Juiz Federal sob o fundamento de que se o apuratório foi instaurado para investigar o crime de
lavagem  de  dinheiro  e  vieram  à  tona  outros  delitos,  o  caso  não  é  de  arquivamento  e  de
instauração de novo processo, mas sim de aprofundamento das investigações. 5. Os autos vieram
a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (CPP, art.  28) que, por sua vez,  deliberou,  por
unanimidade, pela designação de outro membro do MPF para dar continuidade à persecução
penal.  6.  Interposição  de  recurso,  pugnando  pela  reforma  da  deliberação  e  consequente
homologação do arquivamento do presente inquérito policial. 7. Cumpre reconsiderar a decisão
ora impugnada. Da análise acurada dos autos, constata-se que o presente IPL tem objeto certo e
determinado,  qual  seja,  a apuração de crime de lavagem de dinheiro,  que,  a esta  altura das
investigações,  não  restou  evidenciado.  8.  O  possível  crime  contra  a  ordem  tributária
subfaturamento de exportações  não era antecedente da suposta prática de lavagem de dinheiro,
inexistindo  razão  plausível  para  que  continue  sendo  apurado  nestes  autos.  9.  Nessas
circunstâncias, o investigado tem o direito subjetivo de ver encerrado o presente apuratório ao
menos  quanto  ao  crime  que  se  comprovou  inexistente.  10.  Observe-se,  por  fim,  não  haver
dissenso entre o Procurador da República oficiante e o Juízo de origem quanto à inocorrência do
crime  de  lavagem de  capitais,  bem assim  quanto  ao  fato  da  eventual  sonegação  fiscal  não
constituir  antecedente do crime que ensejou o  presente IPL.  11.  Provimento do recurso para
insistir no arquivamento do presente inquérito policial.

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

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

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

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos no art. 46 da Lei nº 9.605/98 e no art. 299
do CP.  Empresa  que  teria  deixado  de  atualizar  as  informações constantes  no  Sistema DOF,
referente a destinação da matéria-prima florestal consumida. O saldo de madeira que havia no
pátio da empresa era menor do que o registrado no referido sistema. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Funcionário do IBAMA, que participou da fiscalização, entendeu que não
houve intenção de fraude por parte dos representantes da empresa investigada, tendo em vista
que o crime ora em análise ocorre em sentido contrário, quando existe mais madeira no pátio do
que o registrado no SISDOF. Documentação juntada aos autos demonstra que a empresa tinha
autorização para aquisição do material. Ausência de indícios de dolo na prática delitiva. Falta de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

053. Processo: JF/CE-0003562-97.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 2695/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, inc.
I, do Código Penal. Importação e comercialização de medicamentos sem registro junto à Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência de elementos de informação que permitam a identificação da autoria, bem como as
circunstâncias em que se deu a importação e a venda da mercadoria apreendida, notadamente
considerando as declarações do comprador sobre a compra através de sites de relacionamento
junto a fornecedores brasileiros. Inexistência de provas que permitam concluir quem teria sido o
autor  da  possível  importação  dos  produtos.  Realização  de  novas  diligências  que  se  mostra
infrutífera na espécie. Homologa do arquivamento.

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

054. Processo: JF/CE-0003959-25.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 2757/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  RECEBIMENTO  IRREGULAR  DE  BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  estelionato
majorado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, tendo em vista que particular teria recebido
irregularmente benefício  de amparo social  ao idoso,  posto  que teria  omitido,  no momento da
solicitação do auxílio, seu vínculo de trabalho com o Hospital da Polícia Militar em Fortaleza. 2. O
Procurador Regional da República oficiante promoveu o arquivamento com base na ausência de
indícios  de  dolo.  3.  O  Juízo  da  11ª  Vara  Federal  do  Ceará  discordou  da  promoção  de
arquivamento,  por  entender  que  este  não  é  o  momento  ideal  para  se  discutir  a  questão  da
ausência de dolo, sendo necessária a instrução processual. 4. Ausência de indícios de fraude no
momento  do  requerimento  do  benefício.  Em  defesa  apresentada  perante  a  autarquia
previdenciária, a investigada alega que teria informado que trabalhava no referido hospital e que
pleiteou o benefício por estar passando por dificuldades, devido aos atrasos no pagamento do seu
salário. Ademais, o vínculo trabalhista com Estado do Ceará só foi reconhecido após a concessão
do auxílio. 5. Insistência no arquivamento.

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

055. Processo: JF-MAR-0004587-55.2014.4.03.6111-
APN

Voto: 520/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 11ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
MARÍLIA/SP

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  CP,  ART.  304  C/C  ART.  297.  UTILIZAÇÃO  DE  CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO  MATERIALMENTE  FALSA  PERANTE  A  POLÍCIA  RODOVIÁRIA  FEDERAL.
CONDENAÇÃO  NA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  SENTENÇA  ANULADA  POR  INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA.  PROIBIÇÃO  DA  REFORMATIO  IN  PEJUS.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93.
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PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Cuida-se de ação penal
instaurada  pelo  Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo,  pela  suposta  prática  do  crime
tipificado no art. 304 c/c o art. 297 do CP, tendo em vista que, no dia 18/07/2005, o acusado teria
utilizado  Carteira  Nacional  de  Habilitação  materialmente  falsa  perante  a  Polícia  Rodoviária
Federal.  2.  O  réu  foi  condenado  pelo  Juízo  de  Direito  da  3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de
Marília/SP à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. 3. Pedido
de revisão criminal julgado procedente. Reconhecimento da incompetência absoluta. Anulação de
todos os atos processuais. Remessa dos autos à Justiça Federal. 4. O Procurador da República
oficiante, levando em consideração o princípio do non reformatio in pejus e a pena aplicada nos
autos da ação penal anulada, promoveu o arquivamento do feito com base na prescrição, eis que
decorreram  mais  de  quatro  anos  desde  a  data  dos  fatos.  5.  O  Juiz  Federal  discordou  do
arquivamento, por entender que a Justiça Federal não está vinculada a uma pena fixada por Juízo
absolutamente  incompetente.  Dessa  forma,  afirmou  que  o  cálculo  da  prescrição  deve  ser
realizado com base na pena máxima abstratamente cominada ao crime. 6. A Justiça Federal não
poderá impor ao acusado sanção mais grave do que a prevista na condenação anterior, ainda que
esta tenha sido anulada em virtude da incompetência absoluta, ante a proibição da reformatio in
pejus. Precedentes do STJ e do STF. 7. Tendo em vista que a decisão anulada aplicou a pena de
02 anos de reclusão e que o fato investigado ocorreu em 18/07/2005, verifica-se a ocorrência da
prescrição,  conforme  a  regra  prevista  no  artigo  109,  V,  do  Código  Penal.  8.  Insistência  no
arquivamento.

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

056. Processo: JF-SOR-0004410-60.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 2705/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº 75/93,
ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para
apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de
mercadorias estrangeiras, com a estimativa de tributos federais não recolhidos de R$ 4.132,18. 2.
A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no princípio da
insignificância.  Discordância  do  magistrado.  3.  Notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva.
Circunstância que não se revela penalmente irrelevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª
CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

057. Processo: JF-BAR-0001907-84.2012.4.03.6138-
APE

Voto: 46/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 38ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARRETOS/SP

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

Ementa: VOTO-VISTA.  AÇÃO  PENAL.  DENÚNCIA  OFERTADA  PELA  PRÁTICA  DOS  DELITOS  DE
FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (CP, ARTS. 304 C/C 297 C/C 69 E
29). DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF ACERCA DA CAPITULAÇÃO
JURÍDICA  DOS  FATOS.  NÃO  OFERECIMENTO  DE  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO (LEI Nº 9.099/95, ART. 89). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.  CONHECIMENTO DA REMESSA.  INSISTÊNCIA NA RECUSA.  1.  Ação
Penal ajuizada pelo Ministério Público Federal, em razão da suposta prática dos crimes previstos
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nos arts. 297 c/c 304 c/c 69 e 29, todos do Código Penal, tendo em vista que os acusados fizeram
uso de documentos falsificados em ações propostas contra  o INSS.  2.  O Juiz Federal,  após
alegações  finais,  entendeu  que  o  fato  melhor  se  amoldaria  ao  tipo  penal  de  falsificação  de
documento particular (CP, art. 298), já que o documento falsificado seria o Livro de Registro de
Filiados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ituverava. Assim, ressaltou a possibilidade de
se oferecer a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95). 3. O Procurador da
República oficiante, por sua vez, manteve a capitulação da denuncia, por entender que a conduta
encontra perfeita subsunção ao tipo descrito no art. 297, § 3º, II, do CP, cuja pena mínima é de 2
(dois) anos de reclusão, inviabilizando, dessa forma, a concessão do benefício. 4. Considerando
que o crime tipificado no art. 298 do CP enseja, em tese, benefícios previstos na Lei n° 9.099/95, o
caso é de conhecimento da remessa, em face da aplicação analógica do art. 28 do CPP  Súmula
696 do STF. 5. Fatos narrados que configuram, em tese, o crime do art. 304 c/c art. 297, § 3º, II,
do CP,  uma vez que o documento falso foi  utilizado para instruir  ações civis  contra  o  INSS,
visando à produção de efeitos perante a Previdência Social. 6. Insistência na recusa de oferta de
proposta de suspensão condicional do processo.

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

058. Processo: JF-RJ-2010.51.01.802023-1-AP Voto: 47/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: VOTO-VISTA. AÇÃO PENAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (CP,
ARTS. 304 C/C 297). DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF ACERCA DA
CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DOS  FATOS.  NÃO  OFERECIMENTO  DE  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI Nº 9.099/95, ART. 89). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO DA REMESSA. INSISTÊNCIA NA
RECUSA. 1. Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público Federal, em razão da suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 298 e 304, ambos do Código Penal, tendo em vista a compra e a
venda  de  diploma de  curso  técnico,  e  sua  posterior  apresentação  ao  Conselho  Regional  de
Química  da  3ª  Região.  2.  Após  a  instrução  processual,  o  Procurador  da  República  oficiante
modificou o posicionamento anterior e entendeu tratar-se dos crimes descritos nos arts. 297 e 304
do CP, sob o argumento de que o diploma e o histórico escolar do ensino técnico, por serem
expedidos por delegação da Administração Pública, inclusive submetidos a registro na Secretaria
de Estado de Educação, são considerados documentos públicos. 3. O Juiz Federal entendeu que
o fato melhor se amoldaria ao tipo penal de falsificação de documento particular (CP, art. 298),
aduzindo  que  o  diploma  e  o  histórico  escolar,  emitidos  por  entidade  de  ensino  privada  de
educação, teriam natureza de documentos particulares. Assim, ressaltou a possibilidade de se
oferecer a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9.099/95). 4. Considerando que a
conduta tipificada no art. 298 do CP possui pena cominada de 01 a 05 anos, que enseja, em tese,
benefícios previstos na Lei  n°  9.099/95,  o  caso é de conhecimento da remessa,  em face da
aplicação  analógica  do  art.  28  do  CPP  Súmula  696  do  STF.  5.  Deve-se  adotar  as  razões
expendidas pelo Procurador da República oficiante ao entender que: as instituições privadas de
ensino médio, de educação profissional técnica ou não, integram o Sistema Estadual de Ensino
(art. 17, inc. III, da Lei nº 9.394, de 1996), o que as submete à autorização, ao reconhecimento, ao
credenciamento, à supervisão e à avaliação do Estado-membro (art. 10, inc. IV, da Lei nº 9.394,
de  1996),  mediante  sua  respectiva  Secretaria  Estadual  de  Educação,  constituindo,  pois,  os
diplomas por elas expedidos, registrados ou não, documentos públicos. 6. Insistência na recusa
de oferta  de proposta de suspensão condicional  do processo,  prosseguindo o feito  nos seus
ulteriores termos, uma vez que os elementos constantes dos autos apontam para a prática dos
crimes previstos nos arts. 297 e 304 do CP.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

059. Processo: DPF/ATM/PA-00266/2015-INQ Voto: 2706/2016 Origem: GABPRM1-JAS - JANAINA
ANDRADE DE SOUSA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL (LEI N° 9.605/98, ART. 50). CONFLITO
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO PENAL DEFINIDA PELA
PREVENÇÃO  DO  JUÍZO  FEDERAL DO  LUGAR  DA PRÁTICA DO  CRIME.  CPP,  ART.  70.
ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime ambiental previsto no art. 48 da Lei n° 9.605/98, decorrente
de  auto  de  infração  lavrado  por  descumprimento  de  embargo  de  uma  área  de  153,25  ha,
localizada em uma fazenda no município de Altamira/PA. 2. A Procuradora da República oficiante
em Altamira/PA declinou de sua atribuição à Procuradoria da República de Itaituba/PA, que, no
seu entender,  possui  jurisdição  sobre  o  distrito  de Castelo  dos  Sonhos.  3.  A Procuradora  da
República  oficiante  em Itaituba/PA suscitou  o  conflito  negativo  de  atribuições,  aduzindo  que,
somente na hipótese restrita de infração praticada no distrito de Castelo dos Sonhos e que esteja
em área sob influência da BR-163 caberia ao referido Ofício atuar, sendo, pois, cumulativos os
requisitos. No caso concreto, a infração teria ocorrido na zona rural de Altamira/PA e em nenhum
dos documentos encaminhados pelo IBAMA houve indicação de que o local da autuação está sob
influência da BR-163. 4. Conforme pode ser verificado pelos documentos acostados aos autos, o
crime foi  praticado em área  rural  localizada  no distrito  de Castelo  dos  Sonhos,  município  de
Altamira/PA. 5.  A Portaria  PRESI/SECGE Nº 198, de 6 de junho de 2014, do TRF1ª Região,
alterou a jurisdição da Subseção Judiciária de Itaituba/PA, da seguinte forma: Art.  2º Alterar a
jurisdição da Subseção Judiciária de Itaituba/PA para incluir o município de Aveiro/PA e parcela do
distrito de Castelo de Sonhos que esteja sob influência da BR-163 e excluir os municípios de
Placas/PA e de Rurópolis/PA. Parágrafo único. A jurisdição da Subseção Judiciária de Itaituba/PA
passa a abranger, além Itaituba, os seguintes municípios: Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso,
Trairão e parcela do distrito de Castelo de Sonhos, pertencente ao município de Altamira, que
esteja sob influência da BR-163. 6.  Considerando que não há referência quanto a área onde
ocorreu a autuação, no sentido de estar sob a influência da rodovia BR-163, e considerando que
Castelo dos Sonhos é distrito do município de Altamira/PA, tem-se que a atribuição para apuração
do fato noticiado incumbe à Procuradora da República oficiante em Altamira/PA, localidade da
prática  do  crime  (art.  70  do  CPP).  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.003.000521/2015-71).  7.  Conflito  negativo  de  atribuições  conhecido  e,  no  mérito,  pelo
reconhecimento da atribuição da Procuradora da República ora suscitada.

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

060. Processo: DPF/AM-00277/2014-INQ Voto: 3001/2016 Origem: GABPR2-MVF - MARISA 
VAROTTO FERRARI

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  INQUÉRITO  POLICIAL.  INSERÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  FALSAS  NO
SISTEMA DOF. LEI Nº 9.605/98, ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO; CP, ART. 299. REVISÃO DE
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  33  DA  2ª  CCR).  INFORMAÇÕES  QUE
VIABILIZAM  A  MOVIMENTAÇÃO  INTERESTADUAL  OU  INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS
FLORESTAIS.  RESPONSABILIDADE  DO  IBAMA  PELO  CONTROLE  E  GERÊNCIA  DO
SISTEMA. LESÃO AO SERVIÇO DE COMPETÊNCIA DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes ambientais,
tendo em vista a inserção de informações falsas em sistema oficial de controle de produtos e
subprodutos florestais (SISDOF). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de
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suas atribuições por entender que não há lesão direta a bens, serviços ou interesses da União. 3.
No caso ora analisado, a empresa investigada inseriu, em sistema oficial de controle de produtos
e subprodutos florestais (SISDOF), declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fatos
juridicamente relevantes, incorrendo no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e no crime
previsto no art.  46,  parágrafo único,  da Lei  nº  9.605/98.  4.  Conforme estabelece o art.  1º da
Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela
Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento público federal que consiste em
licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos
florestais de origem nativa,  contendo as informações sobre a procedência  de tais  produtos e
subprodutos,  gerado  pelo  sistema  eletrônico  denominado  Sistema  DOF.  5.  O Documento  de
Origem Florestal  DOF está previsto no novo Código Florestal (artigo 36) como representativo da
licença para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais. É obrigatória a
integração  em  um  sistema  nacional,  cabendo  ao  órgão  federal  fornecer  os  programas  de
informática e fiscalizar os sistemas adotados pelas unidades federativas. 6. A competência da
Justiça  Federal  para  o  julgamento  das  infrações  penais  ambientais  não  pressupõe
necessariamente a titularidade da União sobre o bem ambiental lesado. 7. A fraude no sistema
DOF  importa  lesão  direta  ao  serviço  prestado  pelo  IBAMA,  órgão  federal  responsável  pelo
controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse direto da União. Se a fraude é
praticada em detrimento da atividade de controle preventivo exercida pelo IBAMA, expressão da
competência comum para o poder de polícia em matéria ambiental, há lesão direta a interesse e
ao serviço prestado pela  entidade da União.  8.  Não homologação do declínio de atribuições.
Designação de outro membro do ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

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

061. Processo: DPF/AM-00558/2015-INQ Voto: 2742/2016 Origem: GABPR10-TAAD - 
TATIANA ALMEIDA DE ANDRADE 
DORNELLES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98,  ART.  46,  PARÁGRAFO  ÚNICO;  CP,  ART.  299.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  33  DA  2ª  CCR).  INFORMAÇÕES  QUE  VIABILIZAM  A
MOVIMENTAÇÃO  INTERESTADUAL  OU  INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.
RESPONSABILIDADE DO IBAMA PELO CONTROLE E GERÊNCIA DO SISTEMA. LESÃO A
SERVIÇO DE ATRIBUIÇÃO DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Trata-se  de
Inquérito Policial instaurado a partir de expediente do Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos
Recursos Renováveis (IBAMA), noticiando a prática dos crimes previstos nos arts. 46, parágrafo
único, da Lei nº 9.605/98 e 299 do CP por parte de empresa estabelecida em Manicoré/AM, que
deixou de apresentar informação referente à destinação final de produto florestal no sistema DOF.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por entender que
a conduta investigada não atrai o interesse direto e específico da União ou de suas entidades. 3.
Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem
Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18/08/2006, é documento público federal
que consiste em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa, contendo as informações sobre a procedência de tais
produtos  e  subprodutos,  gerado  pelo  sistema  eletrônico  denominado  Sistema  DOF.  4.  O
Documento de Origem Florestal   DOF está  previsto  no novo Código Florestal  (art.  36)  como
representativo  da  licença  para  o  transporte  e  armazenamento  de  produtos  e  subprodutos
florestais. É obrigatória a integração em um sistema nacional, cabendo ao órgão federal fornecer
os programas de informática e fiscalizar os sistemas adotados pelas unidades federativas. 5. A
competência  da  Justiça  Federal  para  o  julgamento  das  infrações  penais  ambientais  não
pressupõe necessariamente a titularidade da União sobre o bem ambiental lesado. 6. A fraude no
sistema DOF importa lesão direta ao serviço prestado pelo IBAMA, órgão federal responsável pelo
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controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse direto da União. Se a fraude é
praticada em detrimento da atividade de controle preventivo exercida pelo IBAMA, expressão da
competência comum para o poder de polícia em matéria ambiental, há lesão direta a interesse e
ao serviço prestado pela  entidade da União.  7.  Não homologação do declínio de atribuições.
Designação de outro membro do ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

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

062. Processo: DPF/AM-00566/2015-INQ Voto: 2743/2016 Origem: GABPR10-TAAD - 
TATIANA ALMEIDA DE ANDRADE 
DORNELLES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98,  ART.  46,  PARÁGRAFO  ÚNICO;  CP,  ART.  299.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  33  DA  2ª  CCR).  INFORMAÇÕES  QUE  VIABILIZAM  A
MOVIMENTAÇÃO  INTERESTADUAL  OU  INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.
RESPONSABILIDADE DO IBAMA PELO CONTROLE E GERÊNCIA DO SISTEMA. LESÃO A
SERVIÇO DE ATRIBUIÇÃO DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Trata-se  de
Inquérito Policial instaurado a partir de expediente do Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos
Recursos Renováveis (IBAMA), noticiando a prática dos crimes previstos nos arts. 46, parágrafo
único, da Lei nº 9.605/98 e 299 do CP por parte de empresa estabelecida em Manicoré/AM, que
deixou de apresentar informação referente à destinação final de produto florestal no sistema DOF.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por entender que
a conduta investigada não atrai o interesse direto e específico da União ou de suas entidades. 3.
Conforme estabelece o art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem
Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18/08/2006, é documento público federal
que consiste em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e
subprodutos florestais de origem nativa, contendo as informações sobre a procedência de tais
produtos  e  subprodutos,  gerado  pelo  sistema  eletrônico  denominado  Sistema  DOF.  4.  O
Documento de Origem Florestal   DOF está  previsto  no novo Código Florestal  (art.  36)  como
representativo  da  licença  para  o  transporte  e  armazenamento  de  produtos  e  subprodutos
florestais. É obrigatória a integração em um sistema nacional, cabendo ao órgão federal fornecer
os programas de informática e fiscalizar os sistemas adotados pelas unidades federativas. 5. A
competência  da  Justiça  Federal  para  o  julgamento  das  infrações  penais  ambientais  não
pressupõe necessariamente a titularidade da União sobre o bem ambiental lesado. 6. A fraude no
sistema DOF importa lesão direta ao serviço prestado pelo IBAMA, órgão federal responsável pelo
controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse direto da União. Se a fraude é
praticada em detrimento da atividade de controle preventivo exercida pelo IBAMA, expressão da
competência comum para o poder de polícia em matéria ambiental, há lesão direta a interesse e
ao serviço prestado pela  entidade da União.  7.  Não homologação do declínio de atribuições.
Designação de outro membro do ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

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

063. Processo: DPF/AM-00644/2012-INQ Voto: 3069/2016 Origem: GABPR1-ECBJ - 
EDMILSON DA COSTA 
BARREIROS JUNIOR

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  INQUÉRITO  POLICIAL.  INSERÇÃO  DE  DADOS  FALSOS  NO  SISTEMA
DOF. LEI Nº 9.605/98, ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO; CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  33  DA  2ª  CCR).  INFORMAÇÕES  QUE  VIABILIZAM  A
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MOVIMENTAÇÃO  INTERESTADUAL  OU  INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.
RESPONSABILIDADE DO IBAMA PELO CONTROLE E GERÊNCIA DO SISTEMA. LESÃO A
SERVIÇO DE ATRIBUIÇÃO DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Trata-se  de
Inquérito Policial instaurado a partir de expediente do Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos
Recursos Renováveis (IBAMA), noticiando a prática dos crimes previstos nos arts. 46, parágrafo
único, da Lei nº 9.605/98 e 155, § 4º, II,  e 299 do CP, em razão de indícios de transferência
fraudulenta de 63 m3 de madeira do saldo existente no Sistema DOF, pertencente à empresa de
materiais de construção estabelecida em Manaus/AM. 2.  O Procurador da República oficiante
promoveu o declínio de suas atribuições por entender que a conduta investigada não acarreta
lesão direta a bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades. 3. Conforme estabelece
o art.  1º  da Instrução Normativa IBAMA nº 112/06,  o Documento de Origem Florestal  (DOF),
instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18/08/2006, é documento público federal que consiste em
licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos
florestais de origem nativa,  contendo as informações sobre a procedência  de tais  produtos e
subprodutos,  gerado  pelo  sistema  eletrônico  denominado  Sistema  DOF.  4.  O Documento  de
Origem Florestal  DOF está previsto no novo Código Florestal (art. 36) como representativo da
licença para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais. É obrigatória a
integração  em  um  sistema  nacional,  cabendo  ao  órgão  federal  fornecer  os  programas  de
informática e fiscalizar os sistemas adotados pelas unidades federativas. 5. A competência da
Justiça  Federal  para  o  julgamento  das  infrações  penais  ambientais  não  pressupõe
necessariamente a titularidade da União sobre o bem ambiental lesado. 6. A fraude no sistema
DOF  importa  lesão  direta  ao  serviço  prestado  pelo  IBAMA,  órgão  federal  responsável  pelo
controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse direto da União. Se a fraude é
praticada em detrimento da atividade de controle preventivo exercida pelo IBAMA, expressão da
competência comum para o poder de polícia em matéria ambiental, há lesão direta a interesse e
ao serviço prestado pela  entidade da União.  7.  Não homologação do declínio de atribuições.
Designação de outro membro do ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

064. Processo: 1.31.000.001557/2015-21 Voto: 3002/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISTEMA
DOF. LEI Nº 9.605/98, ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO; CP, ART. 299. REVISÃO DE DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES  (ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  INFORMAÇÕES  QUE  VIABILIZAM  A
MOVIMENTAÇÃO  INTERESTADUAL  OU  INTERNACIONAL  DE  PRODUTOS  FLORESTAIS.
RESPONSABILIDADE DO IBAMA PELO CONTROLE E GERÊNCIA DO SISTEMA. LESÃO AO
SERVIÇO  DE  COMPETÊNCIA  DO  IBAMA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1.
Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes ambientais, tendo em vista a
inserção de informações falsas em sistema oficial de controle de produtos e subprodutos florestais
(SISDOF). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições por
entender  que  não  há  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União.  3.  No  caso  ora
analisado,  a  empresa  investigada  inseriu,  em  sistema  oficial  de  controle  de  produtos  e
subprodutos florestais (SISDOF), declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fatos
juridicamente relevantes, incorrendo no crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e no crime
previsto no art.  46,  parágrafo único,  da Lei  nº  9.605/98.  4.  Conforme estabelece o art.  1º da
Instrução Normativa IBAMA nº 112/06, o Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela
Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, é documento público federal que consiste em
licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos
florestais de origem nativa,  contendo as informações sobre a procedência  de tais  produtos e
subprodutos,  gerado  pelo  sistema  eletrônico  denominado  Sistema  DOF.  5.  O Documento  de
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Origem Florestal  DOF está previsto no novo Código Florestal (artigo 36) como representativo da
licença para o transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais. É obrigatória a
integração  em  um  sistema  nacional,  cabendo  ao  órgão  federal  fornecer  os  programas  de
informática e fiscalizar os sistemas adotados pelas unidades federativas. 6. A competência da
Justiça  Federal  para  o  julgamento  das  infrações  penais  ambientais  não  pressupõe
necessariamente a titularidade da União sobre o bem ambiental lesado. 7. A fraude no sistema
DOF  importa  lesão  direta  ao  serviço  prestado  pelo  IBAMA,  órgão  federal  responsável  pelo
controle e gerência do sistema DOF, o que justifica o interesse direto da União. Se a fraude é
praticada em detrimento da atividade de controle preventivo exercida pelo IBAMA, expressão da
competência comum para o poder de polícia em matéria ambiental, há lesão direta a interesse e
ao serviço prestado pela  entidade da União.  8.  Não homologação do declínio de atribuições.
Designação de outro membro do ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

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

065. Processo: 1.25.000.003779/2015-85 Voto: 3106/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
LEI  Nº  8.137/90,  ART.  1º.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  BEM  JURÍDICO  DE  CARÁTER
SUPRAINDIVIDUAL.  PARÂMETRO  DE  AFERIÇÃO.  OBSERVÂNCIA  DO  PARÂMETRO
UTILIZADO PARA A NÃO INCISCRIÇÃO, COMO DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, DE DÉBITOS COM A
FAZENDA NACIONAL (VALOR IGUAL OU INFERIOR A R$ 1.000,00). DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de
Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar suposto crime de
sonegação  fiscal,  previsto  no  art.  1º  da  Lei  nº  8.137/90,  por  parte  de  contribuinte  que  teria
informado em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, do ano de 2013, deduções
relativas  às  despesas  médicas,  que  restaram  comprovadamente  falsas.  2.  O  Procurador  da
República oficiante, tendo em vista que o valor principal do tributo suprimido alcançou o montante
de R$ 4.918,91, promoveu o arquivamento do feito por entender atípica a conduta em virtude da
incidência do princípio da insignificância, adotando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$
10.000,00.  3.  No presente caso,  não há que se falar  em mínima ofensividade, tampouco em
reduzido grau de reprovabilidade social, uma vez que o delito em análise (sonegação fiscal) atinge
bem jurídico  de  caráter  supraindividual,  qual  seja,  a  ordem jurídica  tributária  como um todo,
sendo, portanto, relevante do ponto de vista penal. 4. O valor sonegado pelo investigado supera o
valor R$ 1.000,00 (mil reais),  previsto como limite para a não inscrição, como Dívida Ativa da
União,  de  débitos  com  a  Fazenda  Nacional.  Esse,  portanto,  o  patamar  que  deveria  ser
considerado  para  aferição  da  insignificância  da  conduta,  caso  fosse  possível  a  aplicação  do
postulado aos crimes de sonegação fiscal. 5. Não homologação do arquivamento. Designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

066. Processo: 1.26.000.001751/2015-76 Voto: 2678/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90, ART.
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1º.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  BEM  JURÍDICO  DE  CARÁTER  SUPRAINDIVIDUAL.
PARÂMETRO  DE  AFERIÇÃO.  OBSERVÂNCIA DO  PARÂMETRO  UTILIZADO  PARA A NÃO
INCISCRIÇÃO, COMO DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO, DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL
(VALOR IGUAL OU INFERIOR A R$ 1.000,00). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir
de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  para  apurar  suposto  crime  de  sonegação  fiscal,
previsto no art.  1º  da Lei  nº  8.137/90,  por parte de contribuinte que teria pleiteado, mediante
processo administrativo, o direito à fruição da isenção do Imposto sobre Produtor Industrializado
(IPI),  na aquisição de um veículo destinado ao transporte individual autônomo de passageiros
(táxi).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante,  tendo  em vista  que  o  crédito  definitivamente
constituído alcançou o montante de R$ 7.691,97, promoveu o arquivamento do feito por entender
atípica  a  conduta  em  virtude  da  incidência  do  princípio  da  insignificância,  adotando  como
parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00. 3. No presente caso, não há que se falar em
mínima ofensividade, tampouco em reduzido grau de reprovabilidade social, uma vez que o delito
em análise (sonegação fiscal) atinge bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, a ordem
jurídica tributária como um todo, sendo, portanto, relevante do ponto de vista penal. 4. O valor
sonegado (R$ 7.691,97) pelo investigado supera o valor R$ 1.000,00 (mil reais), previsto como
limite para a não inscrição, como Dívida Ativa da União, de débitos com a Fazenda Nacional.
Esse,  portanto,  o  patamar  que  deveria  ser  considerado  para  aferição  da  insignificância  da
conduta, caso fosse possível a aplicação do postulado aos crimes de sonegação fiscal. 5. Não
homologação do arquivamento.  Designação de outro  membro para prosseguir  na persecução
penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

067. Processo: 1.00.000.004686/2016-28 Voto: 2699/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime ambiental, concernente ao derramamento
de resíduos de laticínios (soro de queijo). Lei nº 9.605/98, art. 54, inc. V. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Resíduos lançados em área de fazenda pertencente a
uma indústria de laticínios. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou
de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público
Estadual.

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

068. Processo: 1.14.003.000052/2016-81 Voto: 2736/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, por meio da qual a noticiante afirma que teria sido vítima de ameaças em razão de
supostas dívidas. CP, art. 147. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Não
obstante  a  gravidade do fato  narrado,  verifica-se  a  ausência  de infração  penal  praticada  em
detrimento de bens,  serviços ou interesses da União que justifique a competência da Justiça
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Federal. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

069. Processo: 1.19.004.000138/2015-36 Voto: 7273/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BACABAL-MA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de esbulho possessório. Representação
formulada  por  lavrador  assentado  pelo  INCRA no  município  de  São  Mateus  do  Maranhão,
noticiando que dois indivíduos teriam invadido seu o lote, desmatado e perfurado buracos para
construção  de  açudes,  além  de  ameaçá-lo  de  morte.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Querela
entre particulares. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

070. Processo: 1.23.006.000062/2016-87 Voto: 2700/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  expediente  do  IBAMA,  dando  conta  da  prestação  de
informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos  Florestais
(SISFLORA). CP, art. 299 e Lei nº 9.605/98, art. 69. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32  2ª CCR). Movimentação irreal de madeira. Transmissões fraudulentas de créditos florestais
no  SISFLORA,  sistema  de  dados  gerido  e  alimentado  pela  Secretaria  do  Meio  Ambiente  do
Estado do Pará. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a  atuação do  Ministério  Público  Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

071. Processo: 1.24.000.000200/2016-41 Voto: 2702/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada por advogada, por meio da qual
relata  diversos  fatos  relacionados  com o  homicídio  de  que  foi  vítima  o  filho  da  constituinte,
receptação de veículos roubados para desmanche, tráfico de armas e drogas, bem como assaltos
a bancos no Estado da Paraíba, em especial na modalidade de explosões a caixas eletrônicos.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Não obstante a gravidade dos fatos
existência de uma verdadeira organização criminosa que se valeria da prática de diversos crimes
para  obtenção  de  recursos  que  seriam  usados  em  campanhas  eleitorais  e  para  garantir  a
impunidade daqueles delitos , verifica-se a ausência de infração penal em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União que justifique a competência da Justiça Federal. Interesse federal
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não caracterizado. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério Público Federal para eventual persecução penal. Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.

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

072. Processo: 1.25.000.004116/2015-88 Voto: 2701/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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, por meio da qual a noticiante comunicou a realização, no dia 12/12/2015, de evento
promovido pela chamada "Frente Nacionalista, composta por simpatizantes do nazismo e grupos
com propagação de ódio contra as minorias". Suposta prática de apologia de crime. CP, art. 287.
Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Notícia-crime que se limita  a
apresentar  o  cartaz do movimento autodenominado "Dezembrada",  alusivo  ao "Congresso de
Fundação  da  Frente  Nacionalista".  Evento  monitorado  pelo  Ministério  Público  do  Estado  do
Paraná, que já instaurou procedimento para apurar eventuais ilegalidades. Circunstâncias fáticas
narradas  que  não  apontam  qualquer  infração  penal  em  prejuízo  direto  a  bens,  serviços  ou
interesse da União ou de suas entidades. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do
Ministério Público Estadual.

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

073. Processo: 1.27.003.000019/2015-11 Voto: 2731/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARNAIBA-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Manifestação apresentada perante a
1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Parnaíba, comunicando que beneficiária do Programa
Social Minha Casa Minha Vida teria alugado seu imóvel pelo valor mensal de R$ 150,00, porém,
após a celebração desse negócio, teria solicitado ou exigido novamente a posse direta do imóvel,
sob o argumento de que haveria fiscalização da Caixa Econômica Federal. O Promotor de Justiça
requisitou  a  abertura  de  inquérito  policial  ao  Departamento  de  Polícia  Federal.  A autoridade
policial encaminhou os autos ao MPF para apreciação e verificação acerca do poder requisitório
do MPE. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, aduzindo que
eventual  investigação criminal  deve ser  levada a efeito pela  Polícia  Civil  do Estado do Piauí.
Revisão (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Assiste razão ao Procurador oficiante. No caso, não há
lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de indícios de
irregularidades na gestão do programa social ou de desvio de verbas federais. Eventual prejuízo
em  detrimento  de  particular.  Carência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR (IPL nº
0002/2013, 639ª Sessão, do dia 31/03/2016, unânime). Homologação do declínio de atribuições.

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

074. Processo: 1.28.000.002022/2015-62 Voto: 2741/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime previsto no art.  14 da Lei nº
10.826/03.  Apreensão,  nas  dependências  do  aeroporto  internacional  Aluízio  Alves,  em  São
Gonçalo do Amarante/RN, de um cartucho de munição calibre.38, encontrado na bagagem do
investigado.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Orientação
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do Desarmamento não
remeteu à Justiça Federal toda a competência para as questões dele oriundas (HC nº 160.547/SP,
DJe: 25/10/2010). Caso em que não restou demonstrada qualquer lesão (ou perigo de lesão) à
integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à Federação,
ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União. Indícios de transnacionalidade
do  delito  não  evidenciados.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  legitimar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

075. Processo: 1.29.004.000394/2016-68 Voto: 2737/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta exposição à venda, distribuição e comercialização
de medicamentos  e  cosméticos  sem o  registro  do  órgão  competente  (ANVISA)  por  parte  de
empresa sediada no município de Boa Vista das Missões/RS. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Remessa de produtos ocorrida no âmbito
interno.  Ausência  de indícios de transnacionalidade da conduta  a  justificar  a  competência  da
Justiça  Federal.  Precedente  do  STJ  e  da  2ª  CCR:  CC  nº  120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe
27/03/2012; Procedimento MPF nº 1.34.015.000046/2015-11, 620ª Sessão, 11/05/2015, unânime.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

076. Processo: 1.30.001.000920/2016-07 Voto: 2703/2016 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 expediente da Agência Nacional do Petróleo, resultante de
fiscalização realizada nas dependências de empresa que não vinha observando as condições
mínimas  de  segurança,  armazenando  e  comercializando  recipientes  cheios  de  GLP (gás  de
cozinha) não requalificados com as datas de fabricação vencidas e também sem as datas de
fabricação  estampadas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).
Inexistência  de lesão direta  e  específica  a  bens,  serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

077. Processo: 1.34.010.000108/2016-15 Voto: 2704/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, por meio da qual a noticiante afirma que teria sido vítima de lesão corporal e ameaça
praticados por um policial militar e um agente de saúde do pronto socorro municipal de Ribeirão
Preto/SP. CP, arts. 129 e 147. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Não
obstante a gravidade dos fatos noticiados e as consequências para a saúde física e psicológica da
noticiante, verifica-se a ausência de infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou
interesses da União que justifique a competência da Justiça Federal. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

078. Processo: 1.35.000.000378/2016-16 Voto: 2739/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar denúncia de reiterados furtos de fios de energia de escola
municipal  de  educação  infantil,  no  Bairro  Atalaia,  em  Aracaju/SE.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). . Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio de
instituição de ensino municipal. Inexistência de lesão direta a bens, serviços e interesses da União
ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do
Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

079. Processo: 1.23.005.000221/2015-72 Voto: 2611/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Investigado  que,  descumprindo  embargo  imposto  pelo  IBAMA,  desenvolveu
atividade  agrícola  em  propriedade  particular  e,  assim,  impediu  a  regeneração  natural  da
vegetação  local.  Promoção de  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos narrados que caracterizam, em tese, os crimes descritos no
art. 48 da Lei nº 9.605/98 e no art. 330 do CP. 1) Crime de desobediência (CP, art. 330). Fixação
de multa no valor de R$ 94.000,00. Ausência de previsão de cumulação da sanção civil com a
sanção penal. Incidência do Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Declínio de atribuições que se recebe
como promoção de arquivamento.  Homologação do arquivamento.  2)  No tocante  ao possível
crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 48), não há indícios de que o delito teria ocorrido em área
federal,  aplicando-se  ao  caso  o  Enunciado  nº  43  da  2ª  CCR.  Homologação  do  declínio  ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a).  Vencida   Dra.  Raquel Elias Ferreira Dodge.  Participou da votação o Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.
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080. Processo: 1.23.005.000265/2015-01 Voto: 2612/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Investigado  que,  descumprindo  embargo  imposto  pelo  IBAMA,  desenvolveu
atividade  pecuária  em  propriedade  particular  e,  assim,  impediu  a  regeneração  natural  da
vegetação  local.  Promoção de  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos narrados que caracterizam, em tese, os crimes descritos no
art. 48 da Lei nº 9.605/98 e no art. 330 do CP. 1) Crime de desobediência (CP, art. 330). Fixação
de multa no valor de R$ 40.000,00. Ausência de previsão de cumulação da sanção civil com a
sanção penal. Incidência do Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Declínio de atribuições que se recebe
como promoção de arquivamento.  Homologação do arquivamento.  2)  No tocante  ao possível
crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 48), não há indícios de que o delito teria ocorrido em área
federal,  aplicando-se  ao  caso  o  Enunciado  nº  43  da  2ª  CCR.  Homologação  do  declínio  ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a).  Vencida  a Dr.a Raquel Elias Ferreira Dodge.  Participou da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada.

081. Processo: 1.25.006.000751/2014-55 Voto: 2599/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Procedimento  Preparatório  instaurado  a  partir  de  manifestação  formulada  por  particular,
comunicando supostas  irregularidades ocorridas  na transferência  de  animais  entre  zoológicos
localizados no Estado do Paraná. O noticiante sustenta, ainda, a regularidade na atividade de
locação de cães para segurança, sob alegação de que a Lei Estadual nº 16.101/2009, que proíbe
tal  atividade,  é  inconstitucional.  A 4ª  CCR/MPF  apreciou  a  matéria  afeta  à  sua  atribuição  e
remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
para análise sob a ótica penal. 1) Atuação arbitrária por parte de servidores do IBAMA e possíveis
maus-tratos contra animais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Existência de
inquérito  policial  (IPL nº  0499/2014-4)  para  apurar  o  possível  crime de  abuso  de  autoridade.
Quanto  aos  maus-tratos,  os  fatos  já  foram  objeto  de  análise  pela  PR/PR.  Duplicidade  de
investigações. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 2) Crime
de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297).  A remoção  dos  animais  ocorreu  no  dia
01/10/2014,  porém,  em um  documento  confeccionado  pelo  IBAMA consta  o  dia  29/09/2014.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Após diligências, constatou-se que houve
mero erro no preenchimento do documento, não havendo falsidade. Ausência de justa causa para
o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. 3) Contravenção de exercício ilegal da
profissão  (Decreto-Lei  nº  3.688/41,  art.  47).  Secretário  do  Meio  Ambiente  de  Maringá  teria
informado  ser  advogado.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2ªCCR).  Ausência  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.  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 4) Quanto à (in)constitucionalidade da Lei Estadual nº
16.101/2009,  esta  matéria  não  se  encontra  afeta  à  atuação revisional  da  2ª  CCR (Criminal).
Ademais, não há nos autos elementos suficientes para devida análise.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge.
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082. Processo: 1.27.000.000566/2016-16 Voto: 2738/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de estelionato. CP, art. 171. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Relato de que o noticiante teria sido vítima
de uma tentativa de fraude ao receber uma ligação de pessoa que se identificou como Defensor
Público da União informando sobre créditos de poupança em seu favor no TJDFT oriundos de
diferenças de planos econômicos. Eventual prejuízo em detrimento do patrimônio e da boa-fé de
particular.  Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União  ou  de  suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

083. Processo: JF-AC-INQ-0002711-
43.2014.4.01.3000

Voto: 2669/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  RECEBIMENTO  IRREGULAR  DE  BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL.  RENDA MENSAL FAMILIAR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELO
ART. 20, § 3º, DA LEI Nº 8.742/93. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato
majorado,  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do Código Penal,  tendo em vista  que particular  estaria
recebendo irregularmente benefício de amparo social a pessoa portadora com deficiência desde o
ano de 2005, posto que a renda mensal familiar per capita estaria acima do limite previsto na Lei
nº  8.742/93  (  do  salário  mínimo).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento, por entender que o investigado faz jus ao benefício, considerando a sua situação
socioeconômica. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal do Acre discordou da promoção de arquivamento,
aduzindo que a renda mensal familiar é incompatível com a percepção do benefício. 4. Ausência
de indícios de fraude no momento do requerimento do benefício.  A suposta irregularidade no
recebimento do referido auxílio teria ocorrido após a sua concessão, em razão da renda auferida
pela atual companheira do investigado. 5. Insistência no arquivamento.

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

084. Processo: JF/CE-0003970-20.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 2734/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  estelionato  previdenciário.  Saque
indevido  de  benefício  após  o  óbito  da  respectiva  titular.  CP,  art.  171,  §  3º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Indícios que recaíam sobre o filho da segurada,
também já falecido, o qual teria ficado de posse do cartão magnético e da senha. Certidão de
óbito juntada aos autos. Extinção da punibilidade. CP, art. 107, I. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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085. Processo: SPF/RR-0186/2015-INQ Voto: 2735/2016 Origem: GABPR3-GKA - GUSTAVO
KENNER ALCANTARA

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de perigo para a vida ou saúde de outrem,
tendo em vista a obstrução dos comandos direcionais de uma aeronave, em momento anterior à
sua  decolagem,  no  aeródromo  localizado  na  Missão  Catrimani  I.  CP,  art.  132.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Muito embora seja possível constatar a colocação de
galhos nos comandos direcionais da aeronave, não se afigura mais viável comprovar se tal ato
seria hábil a pôr em risco a vida ou a saúde do piloto e do passageiro, uma vez que a aeronave
não foi periciada à época dos fatos. Materialidade do delito não comprovada. De outra parte,
também não foi possível localizar qualquer suspeito de ser o autor da suposta prática delitiva, ante
o  quase  isolamento  da  comunidade  indígena  em  que  se  deram  os  fatos.  Homologação  do
arquivamento.

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

086. Processo: 1.00.000.002612/2016-57 Voto: 2698/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de Relatório de Ação Fiscal empreendida pelo Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de investigar
possível crime de redução a condição análoga à de escravo em propriedade rural localizada no
município de Barra do Bugres/MT. CP, art. 149. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Conclusão pela existência de irregularidades de natureza trabalhista, sendo lavrados apenas
autos  de  infração.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: 1.11.000.000579/2015-66 Voto: 2681/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de difamação (CP, art. 139), haja vista que
sindicato manifestou insatisfação com relação aos deputados que votaram favoráveis à aprovação
do Projeto de Lei nº 4.330/2004, por meio de outdoor. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Conduta  que  não  extrapolou  o  direito  à  liberdade  de  expressão  e  manifestação  do
pensamento,  inexistindo  ilícito  penal  a  ser  apurado.  Mera  crítica  a  atos  de  parlamentares.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
arquivamento.

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

088. Processo: 1.11.001.000094/2014-81 Voto: 2691/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Procedimento Administrativo instaurado com o escopo de se obter o endereço de um acusado, a
fim de viabilizar sua citação pessoal no âmbito de ação penal promovida pelo MPF em face do
referido denunciado e de outras pessoas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Oficiada, uma operadora de telefonia celular forneceu o endereço do acusado, tendo sido esse
dado informado ao Juízo da ação penal, conforme se verifica no sistema Único. Exaurimento do
objeto do presente feito. Homologação do arquivamento.

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

089. Processo: 1.14.000.001643/2015-14 Voto: 2776/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62, IV). RECURSO DO
INTERESSADO.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento  Investigatório
Criminal  instaurado para apurar  o crime de difamação (CP,  art.  139),  supostamente praticado
contra professor titular do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia
ICI/UFBA, por meio de mensagem encaminhada por e-mail a todos os docentes e técnicos do
Instituto. Eis o teor da mensagem: Ao contrário do que ocorreu no passado recente do ICI, quando
um funcionário foi alvo de comissão de sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e mesmo
assim não foi afastado de nenhuma de suas funções, a UFBA age correta e eticamente no caso
do funcionário do Instituto de Física denunciado por assédio moral. 2. A Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento,  alegando  que  da  leitura  atenta  da  mensagem  do
representado,  não  é  possível  se  extrair  o  conteúdo  difamatório  proveniente  de  uma  suposta
comparação entre os professores investigados,  mas apenas uma dura crítica à condução dos
respectivos  Processos  Administrativos  Disciplinares.  3.  Cientificado  do  arquivamento,  o
representante interpôs recurso. 4. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal, para o exercício de sua função revisional, nos termos do art. 62, IV, da LC n.º
75/93. 5. Homologação do arquivamento, por seus próprios fundamentos.

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

090. Processo: 1.18.000.000453/2015-31 Voto: 2682/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de
Quirinópolis/GO, comunicando a possível  prática do crime previsto no art.  33, § 4º, da Lei nº
9.504/97,  tendo  em vista  que  o  atual  prefeito  do  referido  município  teria  divulgado  pesquisa
fraudulenta no curso da campanha eleitoral de 2012. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Após diligências, não foi possível identificar o responsável pela divulgação da pesquisa.
Ausência  de  indícios  mínimos  acerca  da  autoria  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

091. Processo: 1.19.000.000005/2015-08 Voto: 2756/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  2ª  Vara  da  Comarca  de
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Coroatá/MA, a fim de que o MPF possa manifestar eventual interesse no objeto do processo nº
2988-45.2014.8.10.0035, que trata acerca do funcionamento irregular de Casa de Bingo (Lei nº
3.688/41, art. 50, §4º, letra a). Promoção de arquivamento com base na ausência de interesse
federal no feito. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Assiste razão à Procuradora oficiante. No caso,
não há elementos de informação capazes de justificar o ingresso do MPF na demanda. A conduta
em apuração  não  é da  competência  da  Justiça  Federal,  excluída  expressamente  nos  exatos
termos do art. 109, IV, da Constituição. Aplicação do Enunciado nº 37 da 2ª CCR. Homologação
do arquivamento.

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

092. Processo: 1.20.000.000142/2016-02 Voto: 2689/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa que deixou de enviar, no prazo legal, os dados relativos às suas movimentações no mês
de junho de 2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração de natureza
administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação de multa no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais). Atipicidade da conduta. Falta de justa causa para persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

093. Processo: 1.25.008.000120/2016-88 Voto: 2692/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar eventual crime de contrabando de mercadorias oriundas
do  Paraguai.  CP,  art.  334.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Contrabandistas que tiveram toda a carga roubada por um indivíduo, preso em flagrante,  em
conluio  com  terceiros  não  identificados.  Bens  não  recuperados.  Ausência  de  materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

094. Processo: 1.26.000.002496/2015-89 Voto: 7497/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de determinação de Procuradora da República nos autos do
Inquérito Civil nº 1.26.000.000611/2009-32, para apurar as circunstâncias de homicídio praticado
em Recife/PE, no ano de 1973, durante o período do regime militar, conforme relato obtido na
Audiência Pública Memória  e Verdade, realizada na PR/PE. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art.  62, IV). Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual contra os acusados em
junho/1973. Pronúncia e condenação de um dos réus. Interposição de sucessivos recursos por
outro acusado. Extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva no ano de
2009. Conclusão do Procurador da República oficiante no sentido de que, a despeito da manifesta
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desídia do Poder Judiciário Estadual, sobretudo pela ausência de submissão de um dos réus a
julgamento perante o Tribunal do Júri, o que culminou com o reconhecimento da prescrição, não
existem elementos que indiquem ter havido em seu trâmite influência de autoridades estatais
ligadas  ao  regime  militar  apta  a  justificar  a  desconsideração  da  prescrição  já  declarada.
Impossibilidade,  ante  a  ausência  de  referida  circunstância,  de  se  afastar  os  institutos  da
prescrição e da coisa julgada. Homologação do arquivamento.

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

095. Processo: 1.26.000.003884/2015-87 Voto: 2693/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal
e sonegação previdenciária. Alteração de contrato social de empresa sediada em Cabo de Santo
Agostinho/PE, possivelmente com o escopo de perpetrar crimes contra a ordem tributária e a
seguridade social, mediante o uso de dados de terceiros para inclusão de sócios laranja. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Alteração  do  contrato  social  verificada  em
18/06/2001 e  execução fiscal  ajuizada  pela  Fazenda Nacional  em 28/10/2002.  Pena máxima
aplicável aos crimes dos arts. 299 e 337-A do Código Penal e 1º, I, da Lei nº 8.137/90 equivalente
a 5 (cinco) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, uma vez decorridos mais
de 12 (doze) anos. CP, art. 109, inc. III. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

096. Processo: 1.26.000.004040/2015-53 Voto: 2690/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Noticia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária por parte de empresa sediada no município de Paulista/PE. CP, art. 168-A. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Delegacia da Receita Federal do
Brasil  no  sentido  de  não  existir  ação  fiscal  previdenciária  em  desfavor  da  pessoa  jurídica
investigada. Registro dos fatos sob apuração no Cadastro Nacional de Ações Fiscais (CNAF) para
subsidiar eventual procedimento fiscal. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

097. Processo: 1.29.000.002134/2015-86 Voto: 2694/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar  eventual  delito  contra a honra de membros do Poder
Judiciário,  supostamente  verificado  em petição  inicial  de  habeas corpus  impetrado  perante  o
Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Determinação  de  remessa  de  ofícios  aos  magistrados  referidos  de  maneira  desairosa  na
mencionada petição. Ausência de representação por parte dos ofendidos. Prazo decadencial para
o exercício da faculdade de representar já transcorrido. Crime que se procede mediante queixa.
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Carência  de  elementos  necessários  para  prosseguir  na  persecução.  Homologação  do
arquivamento.

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

098. Processo: 1.30.001.006000/2015-11 Voto: 2697/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada  para  apurar  suposto crime contra  a  ordem tributária  por  parte  de
empreiteira  de  obras  estabelecida  em São  Gonçalo/RJ.  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal do Brasil de que não
consta nenhum registro de procedimento fiscal instaurado em face da pessoa jurídica investigada.
Ausência de constituição definitiva do crédito. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº
24  do  STF.  Falta  de  justa  causa,  no  momento,  para  continuidade  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

099. Processo: 1.34.011.000102/2016-38 Voto: 2696/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de carta anônima encaminhada pela Procuradoria Seccional da
Fazenda Nacional em Santo André/SP para apurar suposto crime de sonegação fiscal por parte
de representantes legais de um centro médico estabelecido naquele município. Lei nº 8.137/90,
art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal do
Brasil de que não há registro de autuações que apontem indícios de prática criminosa. Ausência
de constituição definitiva de crédito tributário. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24
do STF. Falta de justa causa, no momento, para continuidade da persecução penal. Homologação
do arquivamento.

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

Outras deliberações(arquivamento)

100. Processo: 1.23.005.000208/2015-13 Voto: 56/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Voto-Vista. Notícia de Fato. Conduta de particular que teria impedido ou dificultado a regeneração
natural  de  vegetação  nativa  de  área  localizada  no  município  de  São  Félix  do  Xingu/PA,
desobedecendo embargo imposto pelo IBAMA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 - 2ª CCR). Fatos narrados que caracterizam, em tese, os crimes descritos no art. 48 da Lei nº
9.605/98 e no art. 330 do CP. Promoção de declínio apenas quanto ao possível crime ambiental.
1) Crime de desobediência (CP, art. 330). Fixação de multa no valor de R$ 40.000,00. Ausência de
previsão  de  cumulação  da  sanção  civil  com  a  sanção  penal  por  crime  de  desobediência.
Incidência  do  Enunciado  nº  61  da  2ª  CCR.  2)  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem
aplicação  o  Enunciado nº  43 desta  2ª  CCR: "A persecução penal  dos  crimes contra  a  flora,
previstos na Lei nº 9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito
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ocorrer em área pertencente ou protegida pela União". Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao crime ao crime de desobediência e por maioria, pela homologação do
declínio  no tocante ao crime ambiental, nos termos do voto proferido Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá, vencido o relator, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação o
Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

101. Processo: 1.23.005.000308/2015-40 Voto: 57/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Voto-Vista. Notícia de Fato. Conduta de particular que teria impedido ou dificultado a regeneração
natural  de  vegetação  nativa  de  área  localizada  no  município  de  São  Félix  do  Xingu/PA,
desobedecendo embargo imposto pelo IBAMA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32 - 2ª CCR). Fatos narrados que caracterizam, em tese, os crimes descritos no art. 48 da Lei nº
9.605/98 e no art. 330 do CP. Promoção de declínio apenas quanto ao possível crime ambiental.
1) Crime de desobediência (CP, art. 330). Fixação de multa no valor de R$ 50.000,00. Ausência de
previsão  de  cumulação  da  sanção  civil  com  a  sanção  penal  por  crime  de  desobediência.
Incidência  do  Enunciado  nº  61  da  2ª  CCR.  2)  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem
aplicação  o  Enunciado nº  43 desta  2ª  CCR: "A persecução penal  dos  crimes contra  a  flora,
previstos na Lei nº 9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito
ocorrer em área pertencente ou protegida pela União". Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento quanto ao crime ao crime de desobediência e por maioria, pela homologação do
declínio  no tocante ao crime ambiental, nos termos do voto proferido Dr. José Adonis Callou de
Araújo Sá, vencido o relator, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho. Participou da votação o
Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

102. Processo: JFCE/SB-0000794-
29.2013.4.05.8103-INQ

Voto: 2584/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  FEDERAL.  POSSÍVEL CRIME  DE  OBTENÇÃO  DE  FINANCIAMENTO  MEDIANTE
FRAUDE (LEI Nº 7.492/86,  ART.  19).  ESPECIALIZAÇÃO DE VARA DE CRIMES CONTRA O
SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL  RESTRITA  AOS  DELITOS  CONSUMADOS  NOS
MUNICÍPIOS  SOB  SUA  ÁREA  DE  JURISDIÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  obtenção  de
financiamento mediante fraude (Lei nº 7.492/86, art. 19) ocorrido no Município de Sobral/CE. 2.
Atendendo a requerimento do Procurador da República oficiante em Sobral/CE, o Juiz da 18ª Vara
Federal  da  Seção  Judiciária  do  Ceará,  instalada  no  aludido  município,  declinou  de  sua
competência  em favor  da  11ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  do  Ceará,  estabelecida  em
Fortaleza/CE, por considerar que, segundo a Resolução nº 10-A/2003 do TRF da 5ª Região, ela é
absolutamente  competente  para  processar  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  no
Estado do Ceará, ainda que eles sejam praticados em municípios abrangidos pela competência
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territorial das demais varas situadas fora da sede daquela Seção Judiciária. 3. O Procurador da
República a quem foram distribuídos os autos na PR/CE requereu ao Magistrado oficiante na 11ª
Vara Federal que suscitasse conflito de competência, sob o entendimento de que a Resolução nº
10-A/2003 do TRF da 5ª Região só não fez ressalva à competência da 18ª Vara Federal para
processar os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ocorridos no território por ela abrangido
porque,  à  época  em que  tal  ato  normativo  foi  editado,  a  citada  Vara  Federal,  instalada  em
Sobral/CE, ainda não havia sido criada. 4. Pedido indeferido pelo Juiz da 11ª Vara Federal, que
firmou sua competência, ante o disposto no art. 1º da Resolução nº 10-A/2003. 5. Conhecimento
da remessa como conflito de atribuições entre membros do Ministério Público Federal, nos termos
do art. 62, VII, da LC 75/93, tendo em vista tratar-se de Inquérito Policial, não havendo que se
falar  em competência,  pois  não  inaugurada  a  fase  judicial.  6.  A especialização  da  11ª  Vara
Federal,  preconizada  na  Resolução  n°  10-A/2003,  é  restrita  aos  delitos  consumados  nos
municípios  sob  sua  área  de  jurisdição,  não  prevalecendo,  pois,  em  detrimento  da  18ª  Vara
Federal, situada em Sobral/CE, instalada pela Resolução n° 30/2005 do TRF da 5ª Região, cuja
competência material é plena sobre seu território. Precedente do TRF da 5ª Região (CC2889/CE,
Rel. Des. Fed. convocado Emiliano Zapata Leitão, Pleno, julgado em 06/05/2015). 7. Fixação da
atribuição da PRM - Sobral/CE para prosseguir na persecução penal, em razão de o Município de
Sobral/CE - local onde ocorreram os fatos - estar afeto à jurisdição da 18ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Ceará, conforme o disposto na Resolução n° 30/2005 do TRF da 5ª Região.

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

103. Processo: JF-BRI-0003335-57.2014.4.03.6130-
INQ

Voto: 2556/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).
APREENSÃO DE 350 MAÇOS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de
contrabando  (CP,  art.  334),  em  razão  da  apreensão  de  350  maços  de  cigarros  de  origem
estrangeira, desacompanhados da regular documentação de internalização. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  aplicável  o  princípio  da
insignificância. 3. Discordância da Juíza Federal. 4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior
rigor  na  adoção  do  princípio  da  insignificância,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  5.  A
importação de 350 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita
do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante.  Desrespeitadas  as  normas  da  Lei  nº
9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o  comércio  em  questão.  Precedentes:  STF,  HC  nº
120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013; STJ, AgRg no REsp 1470256/MS, Rel. Min.
Walter  de  Almeida  Guilherme  (Desembargador  convocado  do  TJ/SP),  Quinta  Turma,  DJe
19/11/2014; AgRg no AREsp 440.313/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/10/2014.
6.  Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir  na persecução
penal.

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

104. Processo: JF-DF-0076532-44.2014.4.01.3400-
TC

Voto: 2686/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: TERMO CIRCUNSTANCIADO. POSSÍVEL CRIME DE DESACATO EM FACE DE FUNCIONÁRIO
PÚBLICO FEDERAL (CP, ART. 331). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA ATIPICIDADE DA
CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.
INDÍCIOS DE QUE O INVESTIGADO DIRIGIU À VÍTIMA PALAVRAS DE BAIXO CALÃO, EM
RAZÃO  DA FUNÇÃO  PÚBLICA POR  ELA DESEMPENHADA.  TIPICIDADE  DA CONDUTA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Termo Circunstanciado instaurado para apurar possível crime de desacato, previsto no art. 331
do CP, consistente em haver o investigado dirigido, a vigilante do Senado Federal, por mais de
uma vez,  palavras  de  baixo  calão,  unicamente  porque  este  lhe  solicitara  a  apresentação  de
crachá para que pudesse ingressar na garagem da aludida Casa Legislativa. 2. A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob o argumento de que "circunstâncias
como  nervosismo,  exaltação,  irritação,  descontrole  ao  manifestar-se  por  palavras  afastam  o
elemento  subjetivo  do  tipo",  tornando  a  conduta  atípica.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal.  4.
Configura o crime de desacato (CP, art. 331) quando verificada a presença do dolo, ou seja, a
vontade livre e consciente de desprestigiar a função pública, menosprezando ou humilhando o
funcionário público em razão da função pública desempenhada, ainda que o agente não esteja
exercendo suas funções. 5. No caso vertente, a vítima, em tese, foi desmotivadamente ofendida,
com palavras de baixo calão, pelo simples fato de ter solicitado, ao investigado, a apresentação
de crachá para que pudesse ingressar nas dependências do Senado Federal - ou seja, em razão
do estrito desempenho de sua função pública -, restando claro que a conduta investigada se deu
em absoluto menosprezo à honorabilidade das funções públicas. 6. Vale mencionar que, como
bem observou o Magistrado, não há notícia, nos autos, de qualquer situação passível de justificar
o tratamento desrespeitoso dado, pelo investigado, à vítima, como prévia discussão ou exaltação
mútua de ambos, a configurar retorsão imediata. 7. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

105. Processo: JFRS/BAG-5001804-
59.2012.4.04.7109-INQ - Eletrônico 

Voto: 2670/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
BAGÉ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
E  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ARTS.  168-A  E  337-A).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ FEDERAL. CPP, ART. 28 C/C LC N° 75/93, ART. 62, IV. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS
DE DOLO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO DO
OUTRO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO,  POR  FUNDAMENTO
PARCIALMENTE  DIVERSO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de
apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária (CP, arts. 168-A e
337-A), tendo em vista que, em procedimento fiscal realizado após decisão administrativa que
excluiu determinada empresa do SIMPLES Federal, foram lavrados dois autos de infração dando
conta de que tal empresa deixou de repassar, à Previdência Social, contribuições previdenciárias
descontadas  da  remuneração  dos  seus  empregados  e,  ainda,  reduziu  tanto  contribuições
previdenciárias patronais quanto as devidas pelos segurados, mediante a omissão, nas GFIPs, de
informações  sobre  a  totalidade  das  remunerações  pagas  a  empregados  e  contribuintes
individuais. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do feito, consignando que "os
fatos apurados versam a respeito das consequências da exclusão do contribuinte da sistemática
de tributação prevista no SIMPLES, sobretudo no que toca aos efeitos retroativos dela". Nesse
passo, concluiu que, como o administrador da empresa acreditava que ela fazia jus ao SIMPLES
à época dos fatos,  não houve dolo de sonegar tributos.  3.  Discordância do Juiz Federal,  por
entender possível que a própria adoção indevida do SIMPLES tenha se dado com o intuito de
suprimir tributos. 4. Assiste razão ao Procurador quanto à ausência de indícios mínimos de dolo
na inserção da empresa no SIMPLES, na medida em que,  além de em nenhum momento a
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Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  (RFFP)  sugerir  que  tal  inclusão  se  deu  de  forma
fraudulenta, extrai-se dos autos que a empresa tanto acreditava fazer jus ao aludido regime que
recorreu administrativamente da decisão que a excluiu do SIMPLES, a qual só foi definitivamente
mantida em 14/05/2007 - momento posterior ao período de abril de 2005 a dezembro de 2006
alvo da RFFP. 5. Por outro lado, embora as contribuições previdenciárias patronais não fossem,
de fato, devidas no regime tributário do SIMPLES, o repasse, pela empresa, das contribuições
retidas dos seus empregados o era. Logo, especificamente no tocante à falta de repasse das
contribuições devidas pelos segurados empregados e à redução do aludido tributo em razão da
omissão, nas GFIPs, da totalidade da remuneração a eles pagas, resta claro que a configuração
dos delitos de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária não
tem qualquer relação com a exclusão da empresa do SIMPLES. 6. Todavia, como há informação
da Receita Federal de que o crédito previdenciário concernente às contribuições dos segurados
foi alvo de parcelamento pela empresa, deve incidir, no presente caso, o Enunciado nº 19 desta 2ª
CCR, com o arquivamento do feito  também neste ponto.  7.  Insistência  no arquivamento,  por
fundamento parcialmente diverso.

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

106. Processo: JF/SP-0008483-56.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 2680/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, §1°).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART.
28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de
moeda falsa (CP, art. 289, § 1°), em razão da apreensão de uma maleta com dez pacotes com
9.273 cédulas de R$ 100,00 falsas, encontrada no porta-malas de um táxi. 2. O taxista disse, em
depoimento,  que  conheceu  dois  indivíduos  há  algum  tempo,  que  se  apresentaram  como
empresários e o contrataram para transportar valores pelo preço de R$ 300,00 por corrida, tendo
sido realizadas cinco ou seis viagens nos últimos meses. Eles lhe entregavam uma maleta em um
local  e a pegavam em outro previamente indicado, tendo o depoente afirmado nada saber a
respeito  dos  valores  transportados.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento, por considerar que não há nos autos maiores dados a respeito dos indivíduos que
entregaram as cédulas. No que diz respeito ao taxista, entendeu que, embora sua conduta seja
suspeita, o art. 289 e seus parágrafos não punem a conduta de quem transporta moeda falsa. A
conduta  do  averiguado  seria,  portanto,  penalmente  atípica.  4.  O  Juiz  Federal  discordou  do
arquivamento. 5. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento
se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, após esgotadas as
diligências investigatórias,  ou se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 6. O
investigado transportou grande quantidade de cédulas falsas em maleta, mediante remuneração,
por cinco ou seis vezes, para indivíduos que diz desconhecer. Inviável considerar, de plano, a
ausência de dolo por parte do investigado, revelando-se necessária a continuidade da persecução
penal, pois há a possibilidade de ter atuado como partícipe do crime de moeda falsa. 7. Dessa
forma, afigura-se prematuro o arquivamento do procedimento no atual estágio das investigações,
porquanto,  inexistente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa
causa,  impõe-se  o  prosseguimento  da  persecução  penal,  por  força  dos  princípios  da
obrigatoriedade  da  Ação  Penal  Pública  e  do  in  dubio  pro  societate.  8.  Designação  de  outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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107. Processo: 1.35.000.001662/2015-11 Voto: 2649/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de
decisão  de  Juízo  Federal  que  determinou  ao  Secretário  de  Saúde  do  Estado  de  Sergipe  o
fornecimento de cadeira de rodas à parte autora de ação judicial. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Posterior  cumprimento  da  determinação  judicial.  Demora  decorrente  da
burocracia existente na Administração Pública. Não houve deliberada intenção dos envolvidos de
desobedecer a decisão. Ausência do elemento subjetivo necessário à caracterização do crime.
Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

108. Processo: JF-AM-0018649-65.2011.4.01.3200-
CRIAMB

Voto: 795/2015 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO CRIME DO ART. 55 DA LEI N° 9.605/98,  EM
CONCURSO FORMAL COM O ART. 7°, VII, DA LEI N° 8.137/90 E COM O ART. 2° DA LEI N°
8.176/91.  DECISÃO  JUDICIAL  PROFERIDA  DECLARANDO  EXTINTA  A  PUNIBILIDADE
QUANTO  AO  PRIMEIRO  DELITO  E  ABSOLVENDO  EM  RELAÇÃO  AO  SEGUNDO.  CRIME
REMANESCENTE (ART. 2° DA LEI N° 8.176/91) QUE ENSEJA A SUSPENÇÃO CONDICIONAL
DO  PROCESSO.  NÃO  OFERECIMENTO  DO  BENEFÍCIO  PELO  PROCURADOR  DA
REPÚBLICA.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  SÚMULA  696  DO  STF.
CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
OFERECIMENTO DA PROPOSTA.  1.  Trata-se de Ação Penal  movida contra  o acusado pela
prática, em tese, do crime previsto no art. 55 da Lei n° 9.605/98, em concurso formal com o art. 2°
da Lei n° 8.176/91 e com o crime contra a relação de consumo previsto no art. 7°, VII, da Lei n°
8.137/90.  2.  Após  a  instrução  do  processo,  a  Juíza  Federal  decidiu:  (I)  pela  extinção  da
punibilidade em relação ao crime previsto no art. 55 da Lei n° 9.605/98; (II) pela absolvição em
relação ao crime contra a relação de consumo, previsto no art. 7°, VII, da Lei n° 8.137/90; e (III)
pela  intimação  do  MPF para  se  manifestar  quanto  à  proposta  de  suspensão  condicional  do
processo, considerando a pena prevista para o crime subsistente (art. 2° da Lei n° 8.176/91). 3.
Aberta vista dos autos ao MPF, o Procurador da República oficiante se manifestou no sentido de
que ...o momento processual não é adequado para a proposta. Isto porque, nos termos da súmula
n. 337 do STJ, após a sentença de mérito, o benefício pode ser proposto. 4. Inicialmente, cabe
ressaltar  que a jurisprudência  têm admitido,  excepcionalmente,  a correção do enquadramento
típico  antes  de  proferida  sentença  condenatória  (inclusive  no  momento  do  recebimento  da
denúncia ou queixa), em casos em que há a possibilidade de se beneficiar o réu ou para permitir a
correta  fixação  da  competência  ou  do  procedimento  a  ser  adotado.  Ademais,  o  STJ  admite
também o sursis processual no momento da sentença. 5.  Considerando que restou apenas a
imputação  do  delito  previsto  no  art.  2°  da  Lei  n°  8.176/91,  que  enseja,  em tese,  benefícios
previstos  na  Lei  n°  9.099/95,  o  caso  é de conhecimento  da remessa,  em face  da  aplicação
analógica do artigo 28 do CPP  Súmula 696 do STF. 6. No presente caso, resta preenchido o
requisito objetivo previsto no art. 89 da Lei n° 9.099/95, um vez que a pena prevista para o crime
subsistente, qual seja, o do art. 2° da Lei n° 8.176/91, é de 01 a 05 anos. 7. Designação de outro
membro do Ministério  Público Federal  para,  caso preenchidos os requisitos subjetivos para a
concessão da suspensão condicional do processo, ofereça o referido benefício ao acusado.

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

NÃO PADRÃO

109. Processo: 1.25.007.000089/2015-12 Voto: 2587/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAGUA-PR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL (LEI N° 9.605/98, ART. 64). COMUNICAÇÃO
DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REVISÃO DE
DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE
MEMBROS  DO  MPE  E  DO  MPF.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível
prática do crime previsto no art. 64 da Lei n° 9.605/98, tendo em vista a construção irregular de
residência  às margens do rio  Itiberê,  localizado  na  Ilha  dos Valadares  (Área de Preservação
Permanente), bem como descumprimento de termo de embargo. 2. Encaminhado inicialmente ao
Ministério  Público  Estadual,  referido  órgão  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento,
declinando  a  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal,  por  entender  que  a  infração  penal  foi
cometida em detrimento de bens, serviços ou interesses da União. 3. O Conselho Superior do
Ministério  Público do Estado do Paraná,  acolhendo a manifestação da Promotora de Justiça,
homologou o arquivamento, remetendo cópias ao Ministério Publico Federal, para as providências
cabíveis. 4. O Procurador da República oficiante considerou não haver interesse jurídico federal,
uma  vez  que,  embora  a  Ilha  dos  Valadares  pertença  a  União,  esta  cedeu,  em  regime  de
aforamento, referida ilha para o Município de Paranaguá. 5. De acordo com o art. 109, IV, da CF,
compete  aos  Juízes  Federais  processar  e  julgar  os  crimes  políticos  e  as  infrações  penais
praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. 6. O Enunciado n° 43 desta 2ª
CCR dispõe que: A persecução penal dos crimes contra a flora, previstos na Lei nº 9.605/98, é da
atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área pertencente ou
protegida pela União. 7. A Ilha dos Valadares, em que pese cedida em regime de aforamento ao
Município de Paranaguá, pertence à União. 8. Atribuição do Ministério Público Federal, uma vez
que a  infração  penal  foi  praticada  em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,
incidindo ao caso a norma do art. 109, IV, da CF, bem como o Enunciado n° 43 desta 2ª CCR. 9.
Não homologação do declínio de atribuições. Inexistência de conflito entre membros do MPE e do
MPF. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução
criminal.

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

110. Processo: 1.29.000.001191/2015-48 Voto: 2724/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL COM ISENÇÃO DE
IMPOSTOS.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº  32  DA 2ª  CCR).
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO/ISENÇÃO DE IMPOSTOS DA UNIÃO (IPI E IOF).  DECLÍNIO
PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de
representação  particular  comunicando  possível  fraude  perpetrada  por  contribuinte,  que
supostamente  seria  portador  de  deficiência  e  que  teria  obtido  redução/isenção  dos  impostos
incidentes na aquisição de automóvel (IPI, ICMS, IOF e IPVA), em virtude da referida deficiência.
2. A representação noticia que o investigado estaria realizando atividade esportiva (motocross)
incompatível com sua deficiência e, ainda, que sua esposa seria servidora no DETRAN, o que
poderia ter ensejado uma facilitação na aquisição do veículo e na obtenção do benefício. 3. O
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Procurador da República promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por
entender que os fatos não se amoldam a nenhuma das hipóteses do art.  109 da CF. 4.  Dos
impostos incidentes na aquisição de automóvel, incluem-se o IPI e o IOF, que, de acordo com o
art. 153 da CF, são da União. 5. Dessa forma, em que pese a possível fraude ter ocorrido em
perícia, cuja documentação fora apresentada no Detran/RS, a fim de pleitear o benefício, caso o
investigado  tenha  de  fato  adquirido  o  veículo  com  isenção  dos  referidos  impostos  federais
indevidamente (cuja a isenção é requerida junto à Receita Federal), haverá, em tese, indícios da
prática de crime tributário, previsto na Lei n° 8.137/90. 6. Nesse passo, afigura-se necessária a
realização de diligência voltada a esclarecer tal questão, tendo em vista que, caso se constate
tratar-se  de  redução/isenção  indevida  de  impostos  também  da  União,  estará  configurada  a
existência de interesse federal, a atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109,
IV, da Constituição Federal e a atribuição do Ministério Público Federal. 7. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

111. Processo: 1.25.000.003962/2014-08 Voto: 6817/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DELAÇÃO PREMIADA.  NEGOCIAÇÕES PROMOVIDAS
PELO  MPF  E  MP  ESTADUAL,  CONJUNTAMENTE.  ARQUIVAMENTO  PELO  MPF,  POR
ENTENDER  QUE  TODOS  OS  FATOS  DELATADOS  SÃO  DE  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). EXISTÊNCIA DE FATOS
DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO. 1. Procedimento
Administrativo instaurado para processar pedido de acordo de delação premiada formulado por
reeducando  então  custodiado  em  penitenciária  federal,  cumprindo  penas  resultantes  de
condenações proferidas nas Justiças Estadual e Federal,  que expôs seu interesse em revelar
detalhes sobre complexa organização criminosa da qual participava, bem como sobre a corrupção
de servidores estaduais. 2. Acordo de delação premiada assinado pelo MPF e pelo MP Estadual,
que, por determinação do Juízo Federal da Vara de Execução Penal, participaram conjuntamente
das negociações. 3. A Procuradora oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que
todos  os  fatos  delatados  são  de  competência  da  Justiça  Estadual,  destacando  que  as
providências atinentes ao acordo já estão sendo adotadas pelo MP Estadual. Consignou, também,
que o delator retornou para presídio estadual logo após a assinatura do termo de delação, tendo a
competência  para  homologá-lo,  então,  sido transferida  para o  Poder  Judiciário  estadual.  4.  A
simples  leitura  da  transcrição  do depoimento  prestado  pelo  delator  permite  constatar  que  ao
menos parte dos fatos delatados, concernente ao tráfico transnacional de armas e entorpecentes,
é  de  competência  federal.  É  certo,  inclusive,  que  tanto  o  aludido  colaborador  quanto  outros
membros da organização criminosa alvo da delação já foram condenados pela Justiça Federal,
em ação penal resultante de determinada operação policial, pela prática de delitos de tal natureza.
5. Necessidade de realização de diligências voltadas a averiguar a veracidade das informações
prestadas  pelo  delator,  bem  como  se  elas  refletem  fatos  criminosos  ainda  não
investigados/processados no âmbito da Justiça Federal, ou implicam pessoas outras - ainda não
investigadas/processadas  -  no  esquema  criminoso.  6.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro Membro do MPF para a promoção das mencionadas diligências.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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112. Processo: 1.29.000.004027/2014-10 Voto: 2754/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APURAÇÃO DO DESAPARECIMENTO DE FOLHAS DE AUTOS EM CURSO
NA  JUSTIÇA  TRABALHISTA.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  INEXISTÊNCIA  DE
PREVISÃO LEGAL QUANTO AO DENOMINADO ESTELIONATO JUDICIÁRIO. REVISÃO (LC Nº
75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA, EM TESE,
DO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO TENTADO (CP, ART. 171, §3°, C/C ART. 14, II) OU
DE SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (CP, ART. 305). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato
autuada  a  partir  de  cópias  extraídas  de  Reclamatória  Trabalhista,  comunicando  o
desaparecimento de folhas do processo que continham a renúncia aos honorários advocatícios (e
respectiva decisão homologatória), seguida de apresentação de conta com a inclusão da verba
honorária objetivando, em tese, induzir em erro o juízo. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento  do  procedimento,  por  entender  que  não  há previsão  legal  do tipo
estelionato judiciário, impondo-se o arquivamento em razão da atipicidade. 3. Não se desconhece
o posicionamento assentado da jurisprudência acerca da inexistência de previsão legal para o
denominado estelionato judiciário, conforme bem ressaltou o Procurador da República oficiante. 4.
No entanto, o tipo penal capitulado no artigo 171, § 3º, do Código Penal não excluiu da incidência
da  norma  as  hipóteses  em que  a  fraude  é  aplicada  por  meio  de  processo  judicial.  Não  se
vislumbra, portanto, razão plausível para distinguir a fraude praticada através do processo judicial
daquela  perpetrada  por  qualquer  outro  meio,  muito  menos  para  considerá-la  atípica,  quando
perfectibilizados  todos  os  elementos  da  norma  incriminadora.  Dessa  forma,  não  há  falar  em
atipicidade de estelionato praticado através do Poder Judiciário (RSE 200770100008297, Paulo
Afonso  Brum Vaz,  TRF4 -  Oitava  Turma,  D.E.  20/05/2010).  5.  Assim,  considerando que  o(s)
investigado(s) teria(m) supostamente suprimido documentos dos autos, com o intuito de induzir o
Juízo Trabalhista em erro e obter vantagem indevida em face de terceiro, há indícios, em tese, da
prática do crime de estelionato tentado (CP, art.  171, §3°,  c/c art.  14, II)  ou de supressão de
documento (CP, art. 305). 6. Dessa forma, presentes indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva e inexistindo elementos hábeis a afastar, de plano, o dolo do(s) investigado(s), deve-se dar
prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia
do princípio in dubio pro societate. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

113. Processo: JFRJ/CAM-0000416-
70.2012.4.02.5103-INQ

Voto: 2749/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
CAMPOS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §  3º).
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DE UMA PRM PARA OUTRA,  COM REMESSA DIRETA DOS
AUTOS (ENUNCIADO Nº 25). POSTERIOR SUBMISSÃO DO DECLÍNIO À 2ª CCR (ENUNCIADO
Nº  33),  EM  RAZÃO  DA  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  À  PRM  QUE  O  PROMOVEU,  POR
QUESTÃO  QUE  NÃO  CARACTERIZA CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES.  HOMOLOGAÇÃO.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171,
§  3º),  tendo  em  vista  a  notícia  da  obtenção  indevida  de  pensão  por  morte,  mediante  a
apresentação de documentos contendo declarações falsas à Agência da Previdência Social de
Santo Antonio de Pádua/RJ. 2. O Procurador oficiante na PRM - Campos dos Goytacazes/RJ,
considerando que o benefício foi concedido e mantido pela APS de Santo Antonio de Pádua/RJ,
bem como que a vantagem ilícita foi paga na mesma cidade, aplicando o Enunciado nº 25 da 2ª
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CCR, determinou a remessa direta dos autos à PRM - Itaperuna/RJ, cuja atuação abrange o
Município  de  Santo  Antonio  de  Pádua/RJ.  Ordenou,  ainda,  a  comunicação  do  Juiz  Federal
distribuidor  da  Subseção  Judiciária  de  Campos  dos  Goytacazes/RJ  sobre  o  declínio.  3.  O
Procurador a quem os autos foram distribuídos na PRM - Itaperuna/RJ, sem discordar do declínio
de atribuição, ao verificar que o presente inquérito encontra-se registrado na Vara Federal  de
Campos dos Goytacazes/RJ, consignou que, em outros inquéritos policiais vindos de Campos dos
Goytacazes/RJ, o Setor de Protocolo da Vara Federal de Itaperuna/RJ tem rejeitado as petições
protocolizadas  pela  PRM  -  Itaperuna/RJ,  sob  a  justificativa  de  que  se  faz  necessário,
primeiramente, que seja dada baixa dos autos nos registros do Juízo Federal de origem. Salientou
que a PRM - Itaperuna/RJ já solicitou à Vara Federal esclarecimentos quanto à questão e está
aguardando a resposta, concluindo que, a despeito de a Orientação nº 05 da 7ª CCR do MPF
estabelecer que cabe ao próprio MPF resolver questões relativas à declinação de competência na
fase do inquérito policial, enquanto a rejeição de promoções da PRM - Itaperuna/RJ pela Vara
Federal  de  Itaperuna/RJ  persistir,  afigura-se  necessário  que  os  declínios  promovidos,  em
inquéritos,  pela PRM - Campos dos Goytacazes/RJ,  em favor da PRM - Itaperuna/RJ, sejam
submetidos à apreciação do Juízo Federal de Campos dos Goytacazes/RJ, a fim de que, em caso
de deferimento, seja dada baixa dos autos naquela Subseção Judiciária. 4. Ao receber os autos
de volta, o Procurador de Campos dos Goytacazes/RJ, ressaltando que o declínio de competência
não foi inserido no rol de providências adotadas em inquérito policial que devem submetidas à
apreciação das Varas Federais, elencado no art. 1º da Resolução CJF nº 63/2009, discordou do
entendimento do Procurador de Itaperuna/RJ e determinou a remessa dos autos a esta 2ª CCR,
para homologação do declínio de atribuição por ele promovido. 5. Como os fatos ocorreram em
Santo  Antonio  de  Pádua/RJ,  a  atribuição  para  apurar  o  crime  de  estelionato  é  da  PRM  -
Itaperuna/RJ,  cuja  atuação  abrange  o  aludido  Município  (CPP,  art.  70).  6.  Quanto  ao  óbice
imposto  pela  Subseção  Judiciária  de  Itaperuna/RJ  ao  recebimento  de  petições  da  PRM  -
Itaperuna/RJ feitas em inquéritos vindos de Campos dos Goytacazes/RJ, incumbe ao Procurador
da PRM -  Itaperuna/RJ promover as medidas administrativas ou judiciais  cabíveis  voltadas à
efetivação  de  baixa  dos  feitos  nos  registros  do Juízo  de  Campos dos  Goytacazes/RJ ou ao
recebimento  de  suas  promoções  perante  o  Juízo  de  Itaperuna/RJ.  7.  Pela  homologação  do
declínio  de  atribuições  à  PRM  Itaperuna/RJ,  consignando-se  que  caberá  ao  Procurador  da
República ali oficiante adotar as providências administrativas ou judiciais pertinentes voltadas à
efetivação  de  baixa  dos  autos  nos  registros  da  Subseção  Judiciária  de  Campos  dos
Goytacazes/RJ ou ao recebimento de suas promoções pelo Juízo de Itaperuna/RJ.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

114. Processo: 1.17.000.002041/2015-72 Voto: 2625/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes previstos no art. 334-A, § 1°, IV, do CP e no art. 12 da
Lei n° 10.826/03. Informações de que, durante cumprimento de medida de busca e apreensão na
residência do investigado (expedido pela Justiça Estadual, no bojo de operação que investigava
eventual tráfico de entorpecentes), foram encontrados 52 maços de cigarros estrangeiros (que
seriam comercializados em seu estabelecimento comercial), além de armas e munições em sua
posse. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Requisição de instauração de IPL para apurar
eventual crime de contrabando de cigarros, no âmbito do MPF. Não constatação de conexão entre
o crime de contrabando e o de posse irregular de arma de fogo. Afastamento da aplicação da
Súmula  n°  122  do  STJ.  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). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, quanto
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ao crime da Lei n° 10.826/03.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

115. Processo: 1.24.000.000808/2015-94 Voto: 6457/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO (CP,
ARTS. 299 E 171, § 3º). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNC. Nº 32). FALSIDADE IDEOLÓGICA
PERANTE A RECEITA FEDERAL PRATICADA COM O ÚNICO INTUITO DE MANTER EM ERRO
AUTARQUIA  PREVIDENCIÁRIA  ESTADUAL.  UNIDADE  DE  PROPÓSITO  E  DE  CRIME.
CONSUNÇÃO DO FALSO PELO ESTELIONATO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Notícia de
Fato instaurada para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica e estelionato previdenciário
(CP, arts. 299 e 171, § 3º), tendo em vista Representação Fiscal Para Fins Penais dando conta de
que a investigada teria continuado irregularmente a receber pensão por morte paga pela PBPREV
- Paraíba Previdência, de que sua mãe era titular, após o falecimento desta. Além disso, como o
imposto de renda relativo à pensão era retido na fonte, para evitar que a fraude fosse descoberta,
a investigada teria apresentado declarações de renda à Receita Federal em nome de sua mãe,
como se ela estivesse viva, informando os valores recebidos da PBPREV. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  por
entender tratar-se a falsidade ideológica de pós-fato impunível, absorvido pelo estelionato, e que o
prejuízo decorrente da prática delitiva foi suportado unicamente pela PBPREV, autarquia estadual.
3. Falsidade ideológica praticada com o único intuito de manter em erro a PBPREV e, assim,
garantir a continuidade da fraude. 4. Unidade de propósito e de crime, na medida em que o falso,
embora não seja elemento constitutivo do estelionato já anteriormente aperfeiçoado, inseriu-se no
curso  normal  de  desenvolvimento  do  plano  delituoso  do  agente,  voltando-se  unicamente  a
assegurar o proveito obtido com a fraude, sem que dele tenha decorrido a ampliação, ainda que
potencial,  da  lesão  jurídica  antes  consumada,  suportada  apenas  pela  PBPREV.  In  casu,  a
falsidade ideológica configura mero pós-fato impunível, absorvido pelo estelionato, por incidência
do princípio da consunção. 5. Conclusão que encontra amparo nas lições de ANÍBAL BRUNO,
quando  afirma  que  "fato  posterior  impunível  é  aquele  que  se  insere  no  curso  normal  do
desenvolvimento da intenção do agente, realizando o que realmente este se propunha a realizar".
6.  Precedente do TSE considerando a consunção de delito de falsidade ideológica por crime
previsto no art. 309 do Código Eleitoral com base na mesma tese aqui defendida: Habeas Corpus
nº  182-RJ,  Relator  Ministro  Sepúlveda  Pertence  -  cf.  Revista  de  Jurisprudência  do  Tribunal
Superior Eleitoral, v. 5, nº 2, 1994). 7. Reconhecida a consunção do delito de falsidade ideológica
pelo de estelionato e considerando que o prejuízo resultante das condutas da investigada foi
suportado tão somente pela PBPREV, não subsistem elementos capazes de justificar a atribuição
do Ministério  Público  Federal  para  a  persecução penal.  8.  Pela  homologação do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada 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.

116. Processo: 1.28.000.001840/2015-48 Voto: 2653/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso
(CP, arts. 297 e 304). Investigada que teria feito uso de documento de identidade (RG) falso com
vistas a adentrar a Penitenciária Estadual de Parnamirim/RN, para realizar visita íntima. Revisão
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de declínio (Enunciado nº 32). Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Cédula de
identidade  expedida  por  órgão  estadual,  apresentada  a  servidores  estaduais.  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.

117. Processo: 1.30.001.000537/2016-41 Voto: 2630/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 20, § 2°, da Lei n° 7.716/89. Relato de
que uma loja localizada em shopping center expôs decoração na vitrine com suposta mensagem
discriminatória contra negros. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

118. Processo: 1.30.001.001289/2016-55 Voto: 2593/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

119. Processo: 1.30.001.005465/2015-47 Voto: 2639/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Representação
sigilosa comunicando que médico teria assinado declaração falsa para encobrir negligência de
hospital  particular,  do qual faz parte do corpo clínico.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

120. Processo: 1.23.005.000214/2015-71 Voto: 1764/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação  local.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de
desobediência,  não  basta  o  descumprimento  de  ordem  legal  de  funcionário  público,  sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004,  p.  349).  Requisitos não atendidos no caso.  Aplicação de multa de R$ 50.000,00.
Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº
6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
Homologação  do  arquivamento.  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem  aplicação  o
Enunciado nº 43 desta 2ª CCR: A persecução penal dos crimes contra a flora, previstos na Lei nº
9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área
pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

121. Processo: 1.23.005.000217/2015-12 Voto: 1796/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação  local.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de
desobediência,  não  basta  o  descumprimento  de  ordem  legal  de  funcionário  público,  sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa. Descumprimento de
embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 79).
Atipicidade penal.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.23.003.000606/2015-50,  Voto n°
804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de atribuições que se recebe como
promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência. Homologação do arquivamento.
No tocante  ao  possível  crime ambiental,  tem aplicação  o  Enunciado  nº  43  desta  2ª  CCR:  A
persecução penal  dos crimes contra a flora,  previstos na Lei  nº  9.605/98,  é da atribuição do
Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área pertencente ou protegida pela
União.  Ausência  de elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
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Público Estadual.

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

122. Processo: 1.23.005.000281/2015-95 Voto: 1798/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
agropecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural
da vegetação local.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Para a configuração do crime de
desobediência,  não  basta  o  descumprimento  de  ordem  legal  de  funcionário  público,  sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa. Descumprimento de
embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 79).
Atipicidade penal.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.23.003.000606/2015-50,  Voto n°
804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de atribuições que se recebe como
promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência. Homologação do arquivamento.
No tocante  ao  possível  crime ambiental,  tem aplicação  o  Enunciado  nº  43  desta  2ª  CCR:  A
persecução penal  dos crimes contra a flora,  previstos na Lei  nº  9.605/98,  é da atribuição do
Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área pertencente ou protegida pela
União.  Ausência  de elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

123. Processo: 1.23.005.000282/2015-30 Voto: 1761/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em unidade de conservação estadual e, assim, impediu a regeneração
natural da vegetação local. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Para a configuração do crime
de desobediência,  não basta o descumprimento de ordem legal de funcionário público,  sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa de R$ 220.000,00.
Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº
6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
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atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
Homologação  do  arquivamento.  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem  aplicação  o
Enunciado nº 43 desta 2ª CCR: A persecução penal dos crimes contra a flora, previstos na Lei nº
9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área
pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

124. Processo: 1.23.005.000286/2015-18 Voto: 1690/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  46,  parágrafo  único).  Notícia  de  que  o  proprietário  de  determinada empresa  descumpriu
embargo de atividade madeireira imposto pelo IBAMA e tinha em depósito 52,138 m³ de madeira
serrada, sem autorização do órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Para a configuração do crime de desobediência, não basta o descumprimento de ordem legal de
funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer
previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário
da ordem de que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572,
Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min.
Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC 14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta
Turma, DJ 29/11/2004, p.  349).  Requisitos não atendidos no caso.  Aplicação de multa de R$
10.000,00. Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa
(Decreto  nº  6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
Homologação do arquivamento. No tocante ao possível crime ambiental, não há indícios de que a
madeira seja oriunda de área pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

125. Processo: 1.23.005.000304/2015-61 Voto: 1861/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação  local.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de
desobediência,  não  basta  o  descumprimento  de  ordem  legal  de  funcionário  público,  sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
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29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa de R$ 520.000,00.
Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº
6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
Homologação  do  arquivamento.  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem  aplicação  o
Enunciado nº 43 desta 2ª CCR: A persecução penal dos crimes contra a flora, previstos na Lei nº
9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área
pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

126. Processo: 1.23.005.000433/2015-50 Voto: 1827/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art. 60). Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, fez funcionar serraria em
área situada em propriedade particular, sem autorização da autoridade competente. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de  desobediência,  não  basta  o
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda
os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de natureza civil,  processual civil  ou
administrativa,  e  2)  advertir  o  destinatário  da  ordem  de  que  o  eventual  não  cumprimento
caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ
08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/11/2014;
RHC 14.341/PR, Rel.  Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004, p. 349). Requisitos não
atendidos no caso. Aplicação de multa. Descumprimento de embargo que configura mera infração
de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 79). Atipicidade penal. Precedente da 2ª CCR
(Procedimento  n°  1.23.003.000606/2015-50,  Voto  n°  804/2016,  Sessão  n°  636,  29/02/2016,
unânime).  Declínio de atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao
crime de desobediência. Homologação do arquivamento. No tocante ao possível crime ambiental,
tem aplicação o Enunciado nº 45 desta 2ª CCR: A persecução penal do crime previsto no artigo 60
da Lei nº 9.605/98 é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em
área pertencente ou protegida pela União.  Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

127. Processo: 1.23.006.000144/2015-41 Voto: 1767/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
agrícola em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação  local.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Para  a  configuração  do  crime  de

60



Ata – 641ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00149940/2016

desobediência,  não  basta  o  descumprimento  de  ordem  legal  de  funcionário  público,  sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa de R$ 1.000.000,00.
Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº
6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
Homologação  do  arquivamento.  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem  aplicação  o
Enunciado nº 43 desta 2ª CCR: A persecução penal dos crimes contra a flora, previstos na Lei nº
9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área
pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

128. Processo: DPF/CZS-00127/2014-INQ Voto: 2661/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática do crime previsto no art. 58, II, da Lei n° 6.001/73. Suposta
situação de perturbação a comunidades isoladas (etnia desconhecida), por parte de agência de
notícias,  em razão de sobrevoo realizado na região,  sem autorização da FUNAI.  Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Reportagem que não teve como propósito
transformar a comunidade indígena em objeto de propaganda turística. Ademais, seu conteúdo
possui viés informativo, não apresentando traços sensacionalistas ou depreciativo da figura do
índio ou de sua cultura.  Ao contrário,  a reportagem descreve a situação dos índios isolados,
apresentando, ainda, os riscos a que eles estão submetidos. Não verificação, no caso concreto,
da prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

129. Processo: JF/PET/PE-0000382-
60.2016.4.05.8308-INQ

Voto: 2598/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de calúnia (CP, art. 138). Professor da Universidade Federal do
Vale do São Francisco (UNIVASF) que teria afirmado, em cartas endereçadas a um "blog" da
internet e à Coordenação do Colegiado de Educação Física da aludida instituição de ensino, que
o Colegiado de Educação Física poderia estar envolvido em desvio de verbas obtidas por meio do
IV  Congresso  de  Educação  Física  do  Vale  do  São  Francisco,  evento  público  realizado  com
recursos do CAPES. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não especificação, nas
cartas, do nome das pessoas que teriam praticado a eventual conduta criminosa. Cartas que,
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longe de revelarem ânimo de denegrir a honra dos representantes, objetivavam a apuração dos
fatos suspeitos nelas narrados e o acesso a documentos relacionados com o evento realizado.
Suspeitas  que  possuíam embasamento  razoável,  tendo  em  vista  a  constatação  de  algumas
irregularidades  que,  inclusive,  foram  alvo  de  investigação  em  Inquérito  Civil  e  em  processo
administrativo da UNIVASF. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão 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.

130. Processo: 1.00.000.002696/2016-29 Voto: 2650/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
Relatório  de  inspeção realizada  pelo  Grupo Especial  de  Fiscalização  Móvel  do  Ministério  do
Trabalho e  Emprego em fazenda localizada  em Minas Gerais.  Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Não constatação, no curso da fiscalização, de qualquer situação que pudesse
caracterizar hipótese de trabalho análogo ao de escravo. Inexistência de materialidade delitiva.
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.02.002.000071/2015-57 Voto: 1456/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de despacho oriundo do Tribunal Regional Federal
da 2ª Região, para eventual adoção de providências quanto à decisão de Juiz Federal que, nos
autos de ação penal, decretou o perdimento de armas e munições em favor da Seção Judiciária
do Estado do Espírito Santo, em inobservância ao disposto no art. 245, V, da Consolidação de
Normas da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região e no art. 25, §§ 1° e 2°, da Lei
n° 10.826/03. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Eventual inobservância de regras
procedimentais, a ser averiguada na via administrativa. Não verificação da prática de infração
criminal. Homologação do arquivamento.

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

132. Processo: 1.11.001.000165/2013-65 Voto: 2632/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado no interesse de ação penal, com a finalidade de se obter
o endereço do acusado, para viabilizar sua citação pessoal.  Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Oficiada,  a  companhia  de  telefone  informou  o  endereço  do
acusado, já tendo sido comunicado pelo MPF ao Juízo da ação penal. Exaurimento do objeto do
presente  procedimento.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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133. Processo: 1.15.005.000111/2015-82 Voto: 2628/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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 03/07/2005.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque realizado em 02/03/2006.
Inexistência  de  procurador  ou  representante  legal  cadastrado,  a  época  do  óbito.  Benefício
recebido mediante utilização de cartão magnético. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

134. Processo: 1.16.000.000785/2016-71 Voto: 2595/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Subtração de um relógio, de um carregador
e de um fone de ouvido do interior da bagagem de passageira de voo internacional. Fato que só
foi percebido durante a inspeção de fiscalização de rotina da RFB, na área de desembarque do
aeroporto, na ocasião da abertura da mala, na presença da vítima. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). A mala não estava avariada e os cadeados não estavam quebrados.
Inexistência de informações acerca do autor  do fato,  que não foi  identificado pela vítima, por
testemunhas ou  por  câmeras  de segurança.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

135. Processo: 1.22.003.000025/2015-55 Voto: 2671/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171, §3°).  Recebimento
irregular  de  05  (cinco)  parcelas  de  benefício  de  aposentadoria  por  idade,  na  qualidade  de
trabalhador rural segurado especial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fatos
ocorridos  em  2005.  Informações  de  que,  pelos  documentos  do  Sindicato  dos  Trabalhadores
Rurais, registro de imóvel rural, declaração de produtor rural, certificado de cadastro de imóvel
rural e notas fiscais apresentadas, a investigada efetivamente desenvolveu, ao longo de sua vida,
atividade rural. Não verificação de dolo em não informar que trabalhou como serviçal e auxiliar de
serviços gerais nos últimos anos anteriores à concessão do benefício, uma vez que não lhe teria
sido questionado se, na época, ocupava ou não função pública na esfera municipal, estadual ou
federal.  Não  utilização  de  qualquer  documento  falso  no  requerimento  de  aposentadoria.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão 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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136. Processo: 1.22.007.000050/2015-07 Voto: 2608/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  calúnia,  injúria  e  ameaça  (CP,  arts.  138,  140  e  147).
Advogada que, por meio de e-mails e em rede social, teria feito ameaças e declarações contra a
honra de Advogado da União, em razão da atuação deste em ação na qual ela figurou como
procuradora de seu sobrinho gravemente enfermo, que requeria a transferência do hospital em
que estava internado, em Alfenas/MG, para um hospital em São Paulo/SP. Na aludida ação, foi
deferida a tutela antecipada, mas a ordem judicial não foi cumprida no prazo determinado e o
sobrinho  da  investigada  veio  a  falecer.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).
Declarações desairosas claramente feitas pela investigada como manifestação desesperada de
que seu sobrinho fosse submetido à cirurgia de que necessitava antes de falecer e, depois, como
indignação pela sua morte. Ausência de justa causa para a persecução penal. A afirmação de que
o  Advogado  da  União  seria  responsabilizado  por  seus  atos  caso  o  sobrinho  da  investigada
falecesse, por si só, não configura crime de ameaça. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão 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.

137. Processo: 1.23.000.000804/2016-24 Voto: 2601/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 18/12/2005.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de procurador ou representante
legal cadastrado. Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de
senha. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios de
autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual (transcurso
de mais  de  nove  anos desde o último saque,  o  que  faz esmaecer  a  memória  dos  fatos  na
lembrança de eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

138. Processo: 1.23.000.000816/2016-59 Voto: 2602/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 06/01/2005.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de procurador ou representante
legal cadastrado. Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético, sem renovação de
senha. Lapso temporal que impossibilita a identificação do recebedor. Ausência de indícios de
autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual (transcurso
de  mais  de  dez  anos  desde  o  último  saque,  o  que  faz  esmaecer  a  memória  dos  fatos  na
lembrança de eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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139. Processo: 1.23.006.000092/2016-93 Voto: 2603/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  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$ 1.100,00 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

140. Processo: 1.29.000.000343/2015-95 Voto: 2674/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível fraude à execução fiscal (CP, art. 179). Suposta
constituição sucessiva de pessoas jurídicas com a finalidade precípua de impedir ou dificultar a
quitação  de  débitos  fiscais,  esvaziando  o  patrimônio  da  devedora  principal.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Última alienação ocorrida em 01/11/2006. Pena máxima
cominada em abstrato de 02 (dois) anos de detenção. Prazo prescricional de 04 (quatro) anos
(CP, art. 109, V). Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
Homologação do arquivamento.

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

141. Processo: 1.29.002.000016/2016-02 Voto: 2610/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 04/08/2006.
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  nove  anos desde o último saque,  o  que  faz esmaecer  a  memória  dos  fatos  na
lembrança de eventuais testemunhas). Homologação de arquivamento.

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

142. Processo: 1.30.005.000336/2015-22 Voto: 2676/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falso testemunho (CP, art. 342). Empresa privada alega que
ex-empregados seus se uniram a fim de obterem, em reclamações trabalhistas ajuizadas pelos
mesmos advogados, o reconhecimento de que não usufruíam de intervalo intrajornada. Segundo
a representação, alguns ex-empregados prestavam depoimentos falsos como testemunhas nas
reclamações trabalhistas propostas por outros. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Questionado sobre os fatos, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Maricá/RJ afirmou existirem várias
reclamações trabalhistas contra a empresa representante e ressaltou ser comum um grupo de ex-
empregados contratar um mesmo advogado. Acrescentou que não vislumbrou, nos processos em
que atuou, a possibilidade de alguma das testemunhas ter prestado depoimento falso, razão pela
qual não expediu nenhum ofício ao MPF no intuito de que fosse apurado eventual crime de falso
testemunho.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do
arquivamento.

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

143. Processo: 1.33.000.002317/2015-79 Voto: 2708/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  §3°).  Exercício de
atividade laboral concomitantemente com o recebimento de auxílio previdenciário por invalidez.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Investigado que apresenta cegueira bilateral.
O Ministério da Previdência Social, por meio do Conselho de Recursos, decidiu que o beneficiário
não terá que devolver os valores cobrados pelo INSS, pois não restou comprovado dolo ou má-fé
cometidos no recebimento da importância indevida. Não utilização de qualquer documento falso
no requerimento do benefício. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.

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

144. Processo: 1.33.007.000190/2015-93 Voto: 2684/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de importação e distribuição de medicamento sem registro na
ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I). Representação anônima, inicialmente encaminhada ao MP/SC,
relatando a venda de entorpecentes e a exploração de jogos de azar em determinado bar, bem
como  que  a  irmã  dos  proprietários  do  aludido  bar,  dona  de  um  salão  de  beleza,  importa
medicamentos abortivos sem registro na ANVISA e os distribui a adolescentes. O MP/SC declinou
ao MPF a atribuição para apurar o delito do art. 273, § 1º-B, I, do CP e requisitou a instauração de
inquérito policial no tocante às infrações penais previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art.
50 do Decreto-Lei nº 3.688/41. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências
policiais  não  lograram localizar  o  salão  de  beleza  que  seria  de  propriedade  da  investigada,
identificada na representação apenas pelo primeiro nome. Como não houve notícia de que o
comércio  de medicamentos  também ocorre  no bar  onde aconteceria  o  tráfico  de drogas e a
exploração de jogos de azar, não foi promovida diligência de buscas no local, tendo em vista que
ele já é objeto de investigação da Polícia Civil e até no intuito de evitar atrapalhar tal investigação.
Se,  no  curso  das  diligências  a  serem empreendidas  pela  Polícia  Civil  no  bar,  vierem  a  ser
apreendidos  medicamentos  sem  registro  na  ANVISA,  certamente  o  MPF  será  comunicado.
Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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145. Processo: 1.35.000.001431/2015-15 Voto: 2597/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  crime  de  sonegação  fiscal  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).
Informações de que Prefeitura estaria concedendo alvarás de licenciamento para concessão de
placas de táxi a diversas pessoa, não identificadas, com a finalidade de aquisição de veículo com
isenção de IPI. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a Receita
Federal informou inexistir procedimento fiscal em relação aos fatos, destacando que procedeu à
análise  de  processos  de  isenção  de  IPI/Taxistas  nos  anos  de  2014  e  2015,  vinculados  ao
município investigado, tendo sido verificado que os pedidos atenderam aos requisitos exigidos nos
atos normativos em vigor.  Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário.  Natureza
material  do delito.  Incidência da Súmula Vinculante n° 24,  do STF. Falta de justa causa para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

146. Processo: 1.23.007.000027/2016-58 Voto: 1828/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art.  48).  Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, desenvolveu atividade
pecuária em área situada em propriedade particular e, assim, impediu a regeneração natural da
vegetação local. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de
desobediência,  não  basta  o  descumprimento  de  ordem  legal  de  funcionário  público,  sendo
indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão de sanção de
natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o destinatário da ordem de que o
eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF (HC 88.572, Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n° 299.171/RS, Min. Jorge Mussi,
Quinta  Turma,  DJe  26/11/2014;  RHC  14.341/PR,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJ
29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa. Descumprimento de
embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 79).
Atipicidade penal.  Precedente da 2ª CCR (Procedimento n° 1.23.003.000606/2015-50,  Voto n°
804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Homologação do arquivamento quanto ao crime
de desobediência. No tocante ao possível crime ambiental, tem aplicação o Enunciado nº 43 desta
2ª  CCR:  A persecução  penal  dos  crimes  contra  a  flora,  previstos  na  Lei  nº  9.605/98,  é  da
atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área pertencente ou
protegida pela União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Arquivamento que se recebe como promoção
de declínio de atribuições quanto ao crime ambiental.  Homologação do declínio ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  a  maioria,  deliberou  pela  homologação  do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a)  relator(a).  Vencida Dra.  Raquel  Elias Ferreira  Dodge.  Participou  da votação  o Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá.
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Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

147. Processo: JF-RIB-0008916-40.2014.4.03.6102-
INQ

Voto: 2790/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  AMBIENTAL  (ART.  40  DA  LEI  Nº  9.605/98).
SUPRESSÃO DE COBERTURA FLORÍSTICA E ATIVIDADE IMPEDITIVA DE REGENERAÇÃO
DE  ÁREA DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE,  ÀS  MARGENS  DE  RIO  FEDERAL.  MPF:
PEDIDO  EM  JUÍZO  DE  DECLÍNIO  DO  APURATÓRIO  AO  MPE.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28
DO  CPP).  CONHECIMENTO  DA REMESSA.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO  CONFIGURADO.
DECLÍNIO INADEQUADO. ÁREA QUE É OBJETO DE PROTEÇÃO ESPECIAL AMBIENTAL E SE
SITUA  ÀS  MARGENS  DE  RIO  FEDERAL.  INTERESSE  DA  UNIÃO  EVIDENCIADO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL QUE  SE  DESPERTA PARA O  EXAME  DO  CASO.
PRECEDENTES DO STJ E  DESTE COLEGIADO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito policial que foi instaurado
para apurar suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98), tendo em vista supressão de cobertura
florística e atividade que impediu ou dificultou a regeneração de área de preservação permanente,
às margens do Rio Pardo, no Município de Jardinópolis/SP. 2. Pedido de declínio de atribuições
do apuratório ao Ministério Público Estadual pelo Procurador da República oficiante, sob alegativa
de que, embora a área adversada seja bem da União, a competência para protegê-la é comum,
pelo que o dano ambiental em tal localidade não justifica, por si só, a competência da Justiça
Federal  para  o  processamento  e  julgamento  do  feito.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  que
indeferiu  o  pleito  ministerial,  assinalando,  ao  revés,  que  os  danos  descritos  nos  autos  e  a
localização  da  área  afetada  são  suficientes,  por  si  sós,  para  fixar  a  competência  da  Justiça
Federal para a análise do feito. 4. Remessa dos autos a este Colegiado (aplicação analógica do
art.  28  do  Código  de  Ritos  Penais).  5.  Conhecimento  da  remessa.  Arquivamento  indireto
configurado. 6. No mérito, razão assiste ao Julgador. Declínio inadequado. 7. Área adversada que
é objeto de proteção especial ambiental e se situa às margens de rio federal, o que, por si só, já
caracteriza lesão a bem e a interesse da União e de autarquia federal (IBAMA), despertando-se,
por conseguinte, a competência da Justiça Federal para o exame da hipótese, na inteligência do
art. 20, inc. III, e do art. 109, inc. IV, ambos da Constituição Federal de 1988. 8. Precedente do
Superior Tribunal de Justiça (CC 33.061/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Primeira Seção, julgado em
27/02/2002, DJ 08/04/2002, p. 120). 9. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na
persecução criminal.

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

148. Processo: JF-SOR-0004563-93.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 2763/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE MOEDA FALSA (CP, ART. 289, § 1º). GUARDA DE
CÉDULA  DE  R$  100,00  CONTRAFEITA.  MPF:  AUSÊNCIA  DE  DOLO  E  AUTORIA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial  que foi instaurado para apurar
possível crime de moeda falsa (na modalidade guardar), previsto no art. 289, § 1º, do Código
Penal. 2. Consta dos autos que o investigado ao ser preso em flagrante pelo crime de tráfico de
drogas, arremessou uma lata de panetone sobre o telhado vizinho, na qual constava uma nota
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falsa de R$ 100,00. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
haja  vista  que  foram  encontrados  exemplares  de  cédulas  falsas  que  possuem  a  mesma
numeração da apreendida, o que demonstraria que a falsificação partiu de uma única fonte, tendo
se espalhado por vários lugares, chegando a estados como Maranhão, Minas Gerais, São Paulo e
outras  localidades.  Assim,  consignou  que  a  apuração  da  autoria  da  falsificação  teria  sido
prejudicada, além de não possuir elementos de que o investigado tinha conhecimento da falsidade
da  cédula.  4.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  em  decorrência  dos  princípios  da
obrigatoriedade  da  ação  penal  pública  e  do  in  dubio  pro  societate,  apenas  seria  admitido  o
arquivamento do inquérito policial se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou materialidade
delitivas,  e  após  esgotadas  as  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração
inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade.
Não é, contudo, o caso dos autos. 5. A autoria do crime resta demonstrada pois o tipo penal do
artigo 289, §1º também descreve a conduta de guardar moeda falsa, o que verifica-se ocorreu no
caso. 6. Quanto ao possível  elemento subjetivo do tipo na conduta apurada, se, de fato, não
houve dolo do investigado, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer
ponderação acerca da intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso
da instrução criminal,  quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao
contraditório  e  ampla  defesa.  7.  Designação  de  outro  Membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

149. Processo: JF/SP-0001764-24.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 2779/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  IMPORTAÇÃO  DE  21  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  MPF:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA ATIPICIDADE DA
CONDUTA PRATICADA. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE
COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). CONDUTA TÍPICA
QUE SE AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I,  CC. O ART. 40, INC. I,  DA LEI Nº 11.343/2006.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, §
1º,  inc.  I,  cumulado  com  art.  40,  inc.  I  da  Lei  n  11.343/06,  tendo  em vista  apreensão,  em
05.11.2014, pela Alfândega da Receita Federal em São Paulo, encomenda postal contendo 21
(vinte e um) sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por
maconha, importadas por destinatário residente em São Paulo/SP. 2. Pedido de arquivamento do
apuratório em Juízo pela Presentante do Ministério Público Federal, sob a tese de atipicidade da
conduta perpetrada, ante a pequena quantidade de substâncias apreendias, a configurar mero ato
preparatório  do crime do art.  33,  § 1º,  inc.  II,  e/ou art.  28,  ambos da Lei  nº  11.343/06.  3.  A
Magistrada  Federal  concordou  com  os  fundamentos  da  Procuradora  oficiante  quanto  a  não
configuração de qualquer delito relativo à Lei de Drogas, entendendo, porém, que os fatos se
amoldam ao crime de contrabando, vez que é proibida a entrada de sementes de maconha no
país. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do
art. 28 do Código de Processo Penal cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº
75/93.  5.  Ainda  que  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta e ajuste ao inc. I do § 1º
do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o objeto material aqui protegido não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção, mostrando-se desinfluente, portanto, o início do
cultivo  ou  da  plantação.  Ora,  o  tipo  penal  em tela  faz  menção  à  matéria-prima  destinada  à
preparação, ou seja, é despiciendo o início do preparo, a tanto bastando que sirva à fabricação,
de modo que a importação da semente implica, por si só, importação de material que serve à
etapa de preparo de narcótico. 6. Acerca do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: No
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caso,  o  fato  narrado  na  denúncia,  ou  seja,  a  apreensão,  na  residência  do paciente,  de  170
sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito' e ''guardar'
matéria-prima destinada a preparação de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica (art.  12,  § 1º,  I,  da Lei  6.368/76),  não podendo se falar  em atipicidade da
conduta. (HC 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 02/03/2009). 7.
Nesse passo, a conduta investigada é típica e se amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I,
cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, norma especial em relação ao delito de
contrabando, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do
entorpecente,  ainda  que  para  consumo próprio.  8.  Designação de  outro  Membro  do  Parquet
Federal para dar prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de tráfico internacional de
entorpecentes.

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

150. Processo: JF/SP-0005420-23.2015.4.03.6181-
PCD

Voto: 894/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334)
PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.008/2014. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 50
MAÇOS DE CIGARROS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO,
COM  AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA.
REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº
75/93).  INFORMAÇÕES  DA ANVISA,  BASEADAS  EM  PESQUISAS  OFICIAIS,  INDICAM  O
CONSUMO  MÉDIO  DE  CIGARROS  PER  CAPTA.  ARQUIVAMENTO  DE  CADERNO
INVESTIGATIVO  QUE  APURE  APREENSÃO  DE  MENOS  DE  153  MAÇOS  DE  TABACO,
QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO, DESDE QUE
AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA. REQUISITO DA QUANTIDADE DO PRODUTO
QUE RESTOU ATENDIDO NA HIPÓTESE ANALISADA. AUSÊNCIA, PORÉM, DE REGISTRO DE
PRÁTICA  DE  MESMA  AÇÃO.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  PARA
AFERIÇÃO  DESTE  VETOR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado para
apurar suposta prática de contrabando, crime plasmado no art. 334 do Diploma Aflitivo, após a
redação dada pela Lei nº 13.008/2014, tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 50
(cinquenta) maços de cigarros de procedência estrangeira, desacompanhados da correspondente
documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular  importação.  2.  Pedido  de  arquivamento  do
apuratório em Juízo pela Procuradora da República oficiante, com amparo na aplicação ao caso
do princípio da insignificância. 3. Discordância da Magistrada. 4. Remessa dos autos a esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62,
inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93). 5. É de ciência correntia que a natureza do produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional, por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  6.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40 (quarenta)
maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,
porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda,
para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente
não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente
do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  7.  Todavia,  na Sessão nº  108ª  de  Coordenação,  realizada  em 07.03.2016,  este
Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  no  sentido  de  que  se  admite  a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e
cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 8. Esse parâmetro objetivo
teve  como referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome,
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diariamente, observado o prazo de validade do produto, obtido em consulta à pesquisa realizada
pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA, de que o brasileiro fuma,
em  média,  17  (dezessete)  cigarros  por  dia  e  que  o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,
aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação "17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço)
=  153  maços".  9.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revelaria  viável  o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (50
maços de cigarros) não supera a 153 (cento e cinquenta e três) maços, pelo que diminuta a
reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, se mostraria gravosa a continuidade de repressão
a contrabando deste viés, se ausente fosse a reiteração de conduta da mesma espécie, a não
cobrar a persecução penal. 10. Porém, não há, aqui, notícia ou diligência procedida no intuito de
aferir registro, ou não, de reiteração de tal conduta, pelo que se faz necessário o prosseguimento
do feito para correspondente constatação deste vetor. 11. Designação de outro Membro do MPF
para prosseguir na persecução penal.

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

151. Processo: JF/SP-0016264-03.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 2791/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  IMPORTAÇÃO  DE  20  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  MPF:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA ATIPICIDADE DA
CONDUTA PRATICADA. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE
COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). CONDUTA TÍPICA
QUE SE AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I,  CC. O ART. 40, INC. I,  DA LEI Nº 11.343/2006.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I,
cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista apreensão, em 01.11.2013,
pela  Alfândega da Receita  Federal  em São Paulo,  de encomenda postal  contendo 20 (vinte)
sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por maconha, e
0,005 gramas de substâncias com características entorpecentes assemelhadas, importadas da
Holanda por destinatário residente em Florianópolis/SC. 2. Pedido de arquivamento do apuratório
em Juízo pela Presentante do Ministério Público Federal, sob a tese de atipicidade da conduta
perpetrada, já que as sementes apreendidas não apresentaram a substância tetraidrocanabinol
(THC), não se enquadrando, portanto, como matéria-prima destinada à preparação da droga. 3.
Discordância da Magistrada Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal cumulado com o art. 62, inc.
IV,  da Lei  Complementar nº 75/93.  5.  Ainda que as sementes de maconha não contenham o
princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta e
ajuste ao inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o objeto material aqui protegido não é a
droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a sua preparação,
sendo  também  incriminadas  as  etapas  anteriores  da  produção,  mostrando-se  desinfluente,
portanto, o início do cultivo ou da plantação. Ora, o tipo penal em tela faz menção à matéria-prima
destinada à preparação, ou seja, é despiciendo o início do preparo, a tanto bastando que sirva à
fabricação, de modo que a importação da semente implica, por si só, importação de material que
serve à etapa de preparo de narcótico. 6. Acerca do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça: No caso, o fato narrado na denúncia, ou seja, a apreensão, na residência do paciente, de
170 sementes de cannabis  sativa,  amolda-se perfeitamente ao tipo penal  'ter  em depósito'  e
''guardar'  matéria-prima destinada a preparação de substância entorpecente ou que determine
dependência  física  ou  psíquica  (art.  12,  §  1º,  I,  da  Lei  6.368/76),  não  podendo  se  falar  em
atipicidade da conduta. (HC 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe
02/03/2009). 7. Nesse passo, a conduta investigada é típica e se amolda, prima facie, ao art. 33, §
1º, inc. I, cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, norma especial em relação ao
delito  de  contrabando,  diante  da  importação  de  insumo  ou  matéria-prima  para  a
produção/confecção do entorpecente, ainda que para consumo próprio. 8. Designação de outro
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Membro do MPF, atuante na PR/SP, para dar prosseguimento à persecução penal,  quanto ao
crime de tráfico internacional de entorpecentes.

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

152. Processo: JF/SP-0016574-09.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 2780/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  IMPORTAÇÃO  DE  25  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  MPF:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA ATIPICIDADE DA
CONDUTA PRATICADA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE
COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). CONDUTA TÍPICA
QUE SE AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I,  CC. O ART. 40, INC. I,  DA LEI Nº 11.343/2006.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I,
cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista apreensão, em 13.11.2013,
pela Alfândega da Receita Federal em São Paulo, de encomenda postal contendo 25 (vinte e
cinco)  sementes  da  planta  de  espécie  Cannabis  Sativa  Linneu,  vulgarmente  conhecida  por
maconha, importadas da Holanda por destinatário residente no Rio de Janeiro/RJ. 2. Pedido de
arquivamento do apuratório em Juízo pelo Presentante do Ministério Público Federal, sob a tese
de atipicidade da conduta perpetrada, ante a pequena quantidade de substâncias apreendias, a
configurar mero ato preparatório do crime do art. 33, § 1º, inc. II, e/ou art. 28, ambos da Lei nº
11.343/06. 3. Discordância do Magistrado Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal cumulado
com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Ainda que as sementes de maconha não
contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da
conduta e ajuste ao inc. I  do § 1º do art.  33 da Lei nº 11.343/06, pois o objeto material  aqui
protegido não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a
sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção, mostrando-se
desinfluente, portanto, o início do cultivo ou da plantação. Ora, o tipo penal em tela faz menção à
matéria-prima  destinada  à  preparação,  ou  seja,  é  despiciendo  o  início  do  preparo,  a  tanto
bastando que  sirva  à  fabricação,  de modo que  a importação  da semente  implica,  por  si  só,
importação de material que serve à etapa de preparo de narcótico. 6. Acerca do tema, já decidiu o
C. Superior Tribunal de Justiça: No caso, o fato narrado na denúncia, ou seja, a apreensão, na
residência do paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo
penal  'ter  em  depósito'  e  ''guardar'  matéria-prima  destinada  a  preparação  de  substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76),
não podendo se falar em atipicidade da conduta. (HC 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima,  Quinta  Turma,  DJe  02/03/2009).  7.  Nesse  passo,  a  conduta  investigada  é  típica  e  se
amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I, cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006,
norma especial em relação ao delito de contrabando, diante da importação de insumo ou matéria-
prima  para  a  produção/confecção  do  entorpecente,  ainda  que  para  consumo  próprio.  8.
Designação de outro Membro do Parquet Federal para dar prosseguimento à persecução penal
quanto ao crime de tráfico internacional de entorpecentes.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

153. Processo: 1.05.000.000424/2015-27 Voto: 2787/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A) ATRIBUÍDO A ATUAL GESTOR DE MUNICÍPIO.
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  PELO  PROCURADOR  REGIONAL
OFICIANTE, COM AMPARO NAS TESES DE NATUREZA MATERIAL DO DELITO E AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA
2ª CCR. REVISÃO (ART. 62,  INC. IV, DA LC Nº 75/93).  NÃO HOMOLOGAÇÃO. DELITO DE
NATUREZA FORMAL. TIPO PENAL QUE NÃO SE REFERE À SUPRESSÃO OU À ALTERAÇÃO
DO  TRIBUTO.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
NOTÍCIA DE PARCELAMENTO OU DE PAGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF  PARA DAR  CONTINUIDADE,  COM  URGÊNCIA,  À  PERSECUÇÃO  PENAL,  DADA  A
IMINENTE PRESCRIÇÃO. 1. Procedimento investigatório criminal que foi instaurado para apurar
suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído ao atual Gestor do
Município de Feira Nova/PE, tendo em vista omissão no repasse de contribuições previdenciárias
recolhidas de remunerações de servidores da citada municipalidade, relativamente ao exercício
financeiro de 2010. 2.  Promoção de arquivamento do apuratório pelo Procurador Regional da
República  oficiante,  com  amparo  nas  teses  de  natureza  material  do  delito  e  ausência  de
constituição definitiva do crédito tributário, realçando incidir, na espécie, a Súmula Vinculante nº
24 do Supremo Tribunal Federal. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº
75/93.  4.  Não homologação.  Arquivamento inadequado.  5.  O crime previsto  no art.  168-A do
Estatuto  Repressivo é  de  natureza  formal,  caracterizando-se  pelo  não repasse  à Previdência
Social das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal em tela não se
refere à supressão ou à alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução
penal até o término do procedimento administrativo destinado a apurar o crédito tributário, máxime
diante da consabida independência existente entre as esferas cível, administrativa e criminal. 6.
Como  não  há  nos  autos  notícia  de  parcelamento  ou  pagamento  dos  valores  devidos  pelo
investigado,  resta  caracterizado,  em  tese,  o  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária.  7.
Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar continuidade, com urgência,
à persecução penal, dada a iminência da prescrição penal.

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

154. Processo: 1.11.000.001347/2015-25 Voto: 64/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: VOTO-VISTA.  NOTICIA  DE  FATO.  CRIMES  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.  337-A),  APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.
168-A)  E FALSO TESTEMUNHO (CP,  ART.  342).  PAGAMENTO DE SALÁRIO POR FORA A
EMPREGADO. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62, IV). CRÉDITO RECONHECIDO EM SENTENÇA
TRABALHISTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de Notícia  de Fato instaurada para  apurar  a  prática dos
crimes  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A),  apropriação  indébita
previdenciária (CP, art. 168-A) e falso testemunho (CP, art. 342), constatados quando do processo
e julgamento  de  reclamação trabalhista.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento  com  base  na  ausência  de  condição  de  procedibilidade,  ante  a  ausência  de
relevância do testemunho no julgamento de improcedência do pedido na reclamação trabalhista e
a  inexistência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  3.  De  fato  não  se  vislumbra  a
ocorrência do crime de falso testemunho, já que as testemunhas postas em contradição possuíam
realidades diversas, inclusive em tempos diferentes, sendo uma vendedor externo e outra interno,
e externaram cada qual a sua verdade, o que foi observado pelo Juízo, não havendo que se falar
em potencialidade  lesiva  do  testemunho ante  a  irrelevância  para  a  prolação  da  sentença.  4.
Quanto ao suposto crime de apropriação indébita de contribuição previdenciária (CP, art. 168-A),
tem-se que o Juízo trabalhista noticiou a ocorrência da conduta de pagar salários por fora, o que
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caracteriza o crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Dessa forma,
sem  entrar  na  discussão  de  constituir  crime  formal  ou  material,  no  caso  não  se  verifica  o
cometimento do crime previsto no art. 168-A do Código Penal. 5. Quanto ao crime de sonegação
de contribuição previdenciária, havendo crédito tributário reconhecido judicialmente em sentença
trabalhista,  desnecessária  é  a  realização  de  outro  lançamento  pela  autoridade  administrativa
tributária. 6. Em tais casos, a sentença trabalhista definitiva condenatória ou homologatória do
acordo, após sua liquidação pelo contador do Juízo, define o valor do tributo e constitui o crédito,
sendo que o crime se consuma após o transcurso do prazo legal para recolhimento dos valores
devidos. 7. Homologação de arquivamento quanto aos crimes previstos nos arts. 342 e 168-A do
Código Penal e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal quanto ao crime constante do art. 337-A do Código Penal..

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

155. Processo: 1.13.000.001747/2015-66 Voto: 2774/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  VALOR  DO  TRIBUTO
SUPERIOR A R$ 10.000,00 E INFERIOR A R$20.000,00. MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV).  INAPLICABILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  fato  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de
descaminho,  do  qual  teria  resultado  o  não  pagamento  de  tributos  federais  no  aporte  de  R$
10.060,92.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com base  no
princípio  da  insignificância,  asseverando  a  inexistência  de  outras  autuações  em  favor  do
investigado. 3. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se o valor fixado no art. 20,
caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de
Coordenação, de 04.03.2013). No caso, o valor dos tributos elididos supera o limite estabelecido
no referido enunciado. 4. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

156. Processo: 1.22.020.000147/2015-33 Voto: 2764/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART.
337-A). MANIFESTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CRÉDITO CONSTITUÍDO. REVISÃO (LC 75/93,
ART.  62,  IV).  CRÉDITO RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se de
Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art.  337-A),  constatados quando do processo e julgamento de reclamação
trabalhista, em razão do não recolhimento das contribuições previdenciárias. 2. O Procurador da
República oficiante, promoveu o arquivamento ante a ausência de crédito constituído, nos termos
da Súmula 24 do STF, já que apesar de homologado os cálculos, a decisão não teria transitado
em julgado face a interposição de embargos à execução. 3. Arquivamento inadequado. 4. No
caso,  houve  sentença  trabalhista  condenatória  e  a  homologação dos  cálculos,  constituindo  o
crédito tributário. Desse modo, resta configurado o crime do art. 337-A com a sentença trabalhista
e o memorial de liquidação dos cálculos que definiu o valor do tributo. 5. Designação de outro
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Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

157. Processo: 1.29.000.002882/2015-69 Voto: 2785/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: NOTÍCIAS DE FATO. REPRESENTAÇÃO. SUPOSTOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  ANCORADA  NA
AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REVISÃO (ART.
62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  DELITO  FORMAL.
PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO
ART.  83  DA  LEI  Nº  9.430/96.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS
ELUCIDATIVAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícias de fato que foram instauradas após representação formulada
por trabalhador, para apurar supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A)  atribuídos  a  representantes  legais  de  sociedades  empresárias  privadas,  tendo  em  vista
ausência  de  repasse  ao  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS  de  contribuições
previdenciárias  recolhidas  de  empregados.  2.  Promoção  de  arquivamento  do  apuratório  pelo
Procurador da República oficiante, com arrimo na ausência de constituição definitiva dos créditos
tributários adversados, sem, contudo, para fundamentar sua tese, ter procedido à realização de
diligências para o devido esclarecimento dos fatos delituosos noticiados. 3. Remessa dos autos a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar
nº 75/93). 4. Arquivamento inadequado. 5. Atecnia do art. 83 da Lei nº 9.430/96. Pela análise da
Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o prévio exaurimento da via
administrativa  é  condição  objetiva  de  punibilidade,  apenas,  em relação  aos  crimes  materiais
contra a ordem tributária. 6. O crime tipificado no art. 168-A do Estatuto Repressivo é de natureza
formal. Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias
recolhidas do trabalhador.  O tipo penal em tela não se refere à supressão ou à alteração do
tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal até o término do procedimento
administrativo destinado a apurar o crédito tributário. 7. Necessidade, todavia, de realização de
diligências,  no intuito  de coletar  provas acerca dos fatos criminosos relatados,  a  exemplo de
verificação  de  débitos  das  ditas  contribuições  junto  à  Justiça  Laboral;  de  notificação  dos
representados  para  se  pronunciarem  sobre  os  fatos,  trazendo  ao  autos  os  documentos
comprobatórios de suas alegações; e de expedição de ofício à Receita Federal, para informar
acerca de instauração de procedimento fiscal, ainda que em curso, em nome dos contribuintes, de
onde se extraiam valores previdenciários eventualmente devidos. 8. Designação de outro Membro
do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

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

158. Processo: 1.34.007.000295/2015-13 Voto: 2766/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART.
337-A) E NÃO ANOTAÇÃO DE CTPS (CP, ART. 297, §4º). MANIFESTAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE
DOLO CONTEMPORÂNEO. REVISÃO (LC 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APÓS A CONDENAÇÃO. AUSENCIA DE DOLO NÃO
EVIDENCIADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a prática dos crimes
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previstos nos arts. 297, § 4º, e 337-A do CP, constatados quando do processo e julgamento de
reclamação  trabalhista,  em  razão  da  não  anotação  de  vínculo  empregatício  de
empregado/reclamante  em  sua  CTPS,  ocorrendo  o  não  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias. 2. O Procurador da República oficiante, promoveu o arquivamento dos autos ao
fundamento  da  inexistência  de  dolo  contemporâneo  à  suposta  conduta  delitiva  por  parte  do
investigado.  3.  As  informações constantes dos  autos e  o  cargo exercido  pelo  empregado na
empresa, qual seja chefe-gerente-administrativo, não permite aferir, prima facie, a não ocorrência
da omissão dolosa na ausência de anotação da CTPS do empregado., não havendo que se falar,
aqui, da inexistência de dolo contemporâneo. 4. Ainda, consta que condenada, a empresa não
teria  recolhido  as  contribuições  previdenciárias  devidas.  5.  Se,  de  fato,  não  houve  dolo  do
investigado, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação
acerca da intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução
criminal, quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e
ampla defesa. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

159. Processo: DPF/TO-00241/2012-INQ Voto: 6546/2015 Origem: GABPRM1-WJMJ - 
WALTER JOSE MATHIAS JUNIOR

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes tipificados nos artigos 46, parágrafo único da Lei n. 9.605/98 e
falsidade  ideológica  (CP,  art.  299),  atribuídos  a  sociedades  empresárias.  Comercialização  de
madeira  e  carvão  vegetal  com  informações  falsas  no  sistema  DOF.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Sistema  de  controle  de  produtos  florestais
(Documento de Origem Florestal  DOF), gerenciado e coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos
demais órgãos de fiscalização ambiental do SISNAMA. Dentro do Sistema DOF cabe ao órgão
operador do sistema, no caso os órgãos estaduais de meio ambiente, no Tocantins representado
pelo NATURANTINS, a inserção das informações das licenças e autorizações por ele emitidos.
Competência comum da União,  dos Estados,  do Distrito Federal  e dos Municípios nas ações
administrativas  relativas  à  proteção  das  paisagens  naturais  notáveis,  à  proteção  do  meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Normas de cooperação fixadas pela Lei
Complementar n. 140/2011. Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico
da União. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Precedentes: STF (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello,
DJe 20/05/2013) e STJ ((CC Nº 141.207 Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE),  DJ 10/08/2015)).  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

160. Processo: JF-RJ-INQ-0503929-
87.2015.4.02.5101

Voto: 7682/2015 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do  crime de  estelionato  (CP,  art.  171),
atribuído a  sociedades imobiliárias que  estariam cobrando de particulares  taxas  indevidas  na
venda de imóveis subsidiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida (Lei n. 11.977/99). Revisão
de  declínio  (Enunciado  n°  32   2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  limitado  aos  particulares.  A cobrança
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indevida, por corretor de imóveis ou prepostos de incorporadoras, de valores ou taxas de pessoas
incluídas no Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal não implica em prejuízo direto
à União nem indireto via ofensa à Política Nacional de Habitação. Procedimento advindo da 5ª
CCR, que consignou que prepostos de incorporadoras que celebraram o contrato de compra e
venda em questão não se equiparam a funcionários públicos.  Precedentes 2ª CCR (Autos nº
1.33.008.000103/2012-45, José Adonis Callou de Araújo Sá, Sessão 602, 04/08/2014; Autos nº
1.22.001.000033/2013-50,  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada,  Sessão  575,  18/03/2013).
Inexistência de elementos que denotem ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou
de suas  entidades autárquicas  ou empresas públicas.  Prejuízo  suportado exclusivamente por
particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal  para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

161. Processo: PRM/SJR-3409.2014.000330-6-INQ Voto: 6509/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Inquérito policial. Possíveis crimes tipificados no artigo 46, Parágrafo Único, da Lei nº 9.605/98 e
no art. 299 do Código Penal atribuídos a sociedade empresária privada e a seu representante.
Comercialização  de  329,898m³  de  madeira  lastreada  por  informações  falsas  no  sistema  de
Documento de Origem Florestal  DOF. Arquivamento quanto ao falsum e declínio quanto ao crime
ambiental.  Arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  33  desta  2ª  CCR).  Sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (DOF)  que  é
gerenciado e coordenado pelo  Instituto  Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis   IBAMA e utilizado  pelos demais  órgãos de fiscalização ambiental  do  SISNAMA.
Competência comum da União,  dos Estados,  do Distrito Federal  e dos Municípios nas ações
administrativas  relativas  à  proteção  das paisagens naturais  notáveis  e  do meio  ambiente,  ao
combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da
flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). Normas de cooperação que são fixadas pela Lei
Complementar  nº  140/2011.  Ausência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesses  diretos  e
específicos  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Inexistência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1962/DF, Min. Celso de Mello,
DJe  20/05/2013)  e  desta  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.19.000.001241/2011-18,  voto  nº  4424,
julgado na Sessão nº 600, em 09/06/2014, por votação unânime). Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

162. Processo: 1.20.000.001924/2013-16 Voto: 2783/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Representação formulada ao Ministério Público Federal pelo
Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade   ICMBio.  Supostos  crimes  de
estelionato (CP, art. 171, § 2º, inc. I, e § 3º), além de possíveis falsidades. Investigado que teria
vendido a pessoas distintas, irregularmente, por duas vezes, lotes no interior do Parque Nacional
da  Chapada  dos  Guimarães.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª
CCR/MPF). Prejuízos que foram suportados, exclusivamente, por particulares. Quanto a eventuais
falsidades, ou se exauriram no estelionato, ou carecem de lesividade na seara federal. Ausência,
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a priori, 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. Inquérito Policial nº 0477/2013, de objeto
similar,  que  foi  declinado  ao  Parquet  Estadual.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

163. Processo: 1.23.000.002704/2015-51 Voto: 2449/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária
privada.  Inserção  de  dados falsos  no  Sistema de  Comercialização  e  Transporte  de  Produtos
Florestais  SISFLORA, por meio de movimentações fictícias de créditos florestais. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). O SISFLORA é operacionalizado por
órgão estadual (Secretaria de Estado de Meio Ambiente  SEMA/PA).  Competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas ações administrativas relativas à
proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora (CF, art. 23, incisos
III, VI e VII). Normas de cooperação que são fixadas pela LC n° 140/2011. Ausência de ofensa a
bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas
empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Segundo entendimento do Superior Tribunal
de Justiça A caracterização da fraude na inserção de dados inseridos no sistema SISFLORA/PA -
sistema eletrônico de controle de dados ambiental mantido e organizado pelo Estado do Pará,
cujo objetivo era a obtenção de guias florestais para dar aparência de legalidade à atividade ilícita
de extração de madeira, representa apenas violação reflexa aos bens, serviços e interesses da
União,  não  atraindo,  assim,  a  competência  da  Justiça  Federal  para  julgar  o  feito,  pois  não
caracterizada a violação ao art. 109, IV, da Constituição Federal. (RHC 35551/PA, Min. Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/06/2013). Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO
1962/DF, Min. Celso de Mello, DJe 20/05/2013) e desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão
(Procedimento  nº  1.19.000.001241/2011-18,  Voto  nº  4424,  julgado  na  Sessão  nº  600,  em
09/06/2014,  por  unanimidade).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

164. Processo: 1.23.003.000015/2016-63 Voto: 68/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Voto vista. Notícia de fato. Sociedade empresária que teria inserido informações falsas no sistema
oficial  de controle DOF -  Documento de Origem Florestal.  Revisão de declínio  de atribuições
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). No caso, a empresa teria emitido créditos virtuais de forma
fraudulenta a outra empresa que, desde 2008, não atua mais no ramo, visando o acobertamento
de produtos florestais sem origem legal. Competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios nas ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais
notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à
preservação das florestas, da fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII). "Embora
a emissão e o controle o DOF (Documento de Origem Florestal) recaiam sobre o IBAMA, isso não
pode significar,  tout  court,  que  qualquer  prática  delitiva  que envolva  a  inserção de dados no
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sistema dessa autarquia (em qualquer de suas unidades) que armazena os registros, contenha,
em si, elemento suficiente para caracterizar o interesse da União ou da própria autarquia. Isso
porque a proteção ao meio ambiente é de competência comum e, em alguns casos, embora o
registro  seja  feito  no  Ibama,  o  interesse  envolvido  é  nitidamente  estadual.  Vale  dizer,
irregularidades no registro, oriundas de prática criminosa, por si, não têm o condão de atrair a
competência federal" STJ ((CC Nº 141.822/PR Rel. Min. Rogério Schietti, TERCEIRA SEÇÃO, DJ
21/09/2015)).  Ausência de ofensa a bens,  serviços ou interesse direto e específico da União.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para a persecução penal.  Precedente STF (ACO 1962/DF, Min.  Celso de Mello,  DJe
20/05/2013). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

165. Processo: 1.30.001.001541/2015-45 Voto: 2793/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. 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 ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça Estadual,
tendo em vista que os suspeitos são investigados pelo crime de agiotagem (Lei nº 1.521/51, art.
4). 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.

166. Processo: 1.31.000.001806/2015-88 Voto: 67/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES AMBIENTAL (LEI N. 9.605/98, ART. 46,
PARÁGRAFO  ÚNICO)  E  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299)  IMPUTADOS  A
REPRESENTANTES  LEGAIS  DE  PESSOA  JURÍDICA  PRIVADA.  COMÉRCIO  E
ARMAZENAMENTO  DE  LENHAS  MEDIANTE  INSERÇÃO  DE  INFORMAÇÕES  FALSAS  NO
SISDOF. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO APURATÓRIO AO MPE. REVISÃO
(ENUNCIADO Nº 32 DESTA 2ª CCR). COMPETÊNCIA AMBIENTAL COMUM DA UNIÃO, DOS
ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS. FALSIDADE (CRIME MEIO) QUE RESTA ABSORVIDA PELA
VENDA E PELO ARMAZENAMENTO DAS MADEIRAS (CRIME FIM). INFRAÇÃO AMBIENTAL
QUE  NÃO  SE  DEU  EM  RESERVA DA UNIÃO.  AUSÊNCIA DE  INTERESSE  FEDERAL NA
HIPÓTESE. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL.  HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO FEITO AO MPE. DECLÍNIO
RATIFICADO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES QUE RESTA INSTALADO ENTRE MEMBROS DO
MPF  E  DO  MPE  E  DEVE  SER DIRIMIDO  PELO  PGR.  TESE  Nº  7  DA EDIÇÃO  Nº  1  DO
INFORMATIVO DE TESES JURÍDICAS DA PGR. PRECEDENTES DO STF. 1. Notícia de fato que
foi instaurada para apurar possíveis crimes ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 46, Parágrafo Único) e
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de falsidade ideológica (CP, art. 299) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária
privada,  que  teriam  comercializado  e  armazenado  lenhas  mediante  inserção  de  informações
falsas  no  Sistema  Oficial  de  Controle  de  Produtos  e  Subprodutos  Florestais   SISDOF.  2.
Promoção de declínio de atribuições do apuratório ao Ministério Público Estadual pelo Procurador
da República oficiante, com fundamento na ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto
e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas, a justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 3. Remessa dos autos a esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do Enunciado nº 32. 4. É firme a jurisprudência
dos Tribunais Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União,
a  firmar  a  competência  da  Justiça  Federal,  o  tão  só  exercício  da  atividade  de  fiscalização
ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013). 5. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 6. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 7. No caso dos autos, a despeito da inserção de dados
falsos no Sistema DOF, tem-se que a falsidade (crime meio) resta absorvida pela venda e pelo
armazenamento das madeiras (crime fim), dado o nítido intuito dos agentes de lastrear a venda
ilegal de lenhas.  8. Considerando, assim, que a infração ambiental  analisado não se deu em
reserva da União, ausente se faz o interesse federal na hipótese, e não se firma a competência da
Justiça Federal e, consequentemente, falece atribuição ao MPF para prosseguir na persecução
penal.  9.  Homologação do declínio  de atribuições do feito ao MPE.  10.  Ratificado o declínio,
reafirmando a ausência de atribuição do MPF por este Colegiado, por se tratar de ato complexo,
que  pressupõe dupla  aferição,  nos  moldes  do  Enunciado  nº  02 do Conselho  Institucional  do
Ministério Público Federal, resta instalado conflito de atribuições entre Membros do MPF e do
MPE,  pelo  que  o  dissenso  deve  ser  dirimido  pelo  Procurador-Geral  da  República,  conforme
preconizado  na  Tese  nº  7  da  Edição  nº  1  do  Informativo  de  Teses  Jurídicas  da  PGR e  em
precedentes do STF (ACO n.os 1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). 11. Encaminhem-se os autos,
com as homenagens de estilo, ao Exmo. Procurador-Geral da República, a quem cabe dirimir o
presente conflito de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pela  remessa dos autos ao
Procurador-Geral da República, nos termos do voto proferido pelo Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho, vencido o relator, Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá. Participou da votação o Dr.
José Bonifácio Borges de Andrada.

Outras deliberações(Arquivamento)

167. Processo: 1.23.005.000204/2015-35 Voto: 6269/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  9.605/98).  Descumprimento  de  embargo  de
atividade lavrado pelo IBAMA nº 9079254-E. Revisão de declínio de atribuições(LC nº 75/93, art.
62, IV) recebido como Revisão de arquivamento (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 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. Requisitos não atendidos no caso.
Aplicação  de  multa  do  valor  de  R$  300.000,00.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.
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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.

Outras deliberações(Declínio)

168. Processo: 1.23.006.000127/2015-11 Voto: 2770/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de desobediência e ambiental (CP, art. 330; e Lei nº 9.605/98,
art. 48). Investigado que, descumprindo embargo imposto pelo IBAMA, impediu a regeneração de
floresta em área situada em fazenda de propriedade particular. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). Para a configuração do crime de desobediência, não basta o descumprimento de ordem legal
de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não
fazer  previsão de sanção de natureza  civil,  processual  civil  ou administrativa,  e  2)  advertir  o
destinatário da ordem de que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Precedentes do STF
(HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 08/09/2006, p. 62) e do STJ (HC n°
299.171/RS, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 26/11/2014; RHC 14.341/PR, Rel. Min. Laurita
Vaz, Quinta Turma, DJ 29/11/2004, p. 349). Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa.
Descumprimento de embargo que configura mera infração de natureza administrativa (Decreto nº
6.514/08,  art.  79).  Atipicidade  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.23.003.000606/2015-50, Voto n° 804/2016, Sessão n° 636, 29/02/2016, unânime). Declínio de
atribuições que se recebe como promoção de arquivamento quanto ao crime de desobediência.
Homologação  do  arquivamento.  No  tocante  ao  possível  crime  ambiental,  tem  aplicação  o
Enunciado nº 43 desta 2ª CCR: A persecução penal dos crimes contra a flora, previstos na Lei nº
9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área
pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

169. Processo: 1.03.000.001066/2015-44 Voto: 112/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO
INDÉBITA. ATRASO NO RECOLHIMENTO DE VERBAS DO FGTS PELO ATUAL GESTOR DO
MUNICÍPIO DE ITUPEVA/SP. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO APURATÓRIO
AO MPE PELO PROCURADOR OFICIANTE,  COM ARRIMO NA AUSÊNCIA DE INTERESSE
FEDERAL NA HIPÓTESE. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR. REVISÃO. PROMOÇÃO
DECLINATÓRIA QUE DEVE SER RECEBIDA COMO ARQUIVAMENTO. ATIPICIDADE PENAL
DA  CONDUTA  PERPETRADA.  PRECEDENTES  DO  STF  E  DESTE  ÓRGÃO  REVISOR.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de fato que foi instaurada após representação
formulada junto a Promotoria de Justiça em Itupeva/SP, na qual,  em síntese, relata atraso no
recolhimento de verbas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  FGTS, o que, em tese,
poderia  configurar  o  crime  de  apropriação  indébita  pelo  Prefeito  daquela  municipalidade.  2.
Promoção de declínio de atribuições do apuratório pelo Procurador oficiante, ao fundamento de
inexistir lesão a bem, serviço ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, vez que a conduta teria atingido, somente, os empregados, que deixaram de receber os
devidos  pagamentos.  3.  Remessa  dos  autos  a  este  Colegiado  para  revisão,  nos  termos  do
enunciado nº 32. 4. O Relator SPGR Brasilino Pereira dos Santos entendeu que a competência
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para o exame do caso é da Justiça Federal, pois a lesão atingiu igualmente a Empresa Pública
Federal  gestora  do  Fundo,  de  titularidade  da  União.  Salientou  que,  ainda  que  envolva  os
empregados, o delito em tela gera prejuízos à CEF, já que o bem estava na posse da empresa
federal,  que,  certamente,  teve  sua  credibilidade  abalada.  Abraçou  o  Relator,  para  tanto,
precedentes do STJ, concluindo que a persecução penal deve prosseguir no âmbito do Ministério
Público Federal, pelo que não homologou o declínio e designou outro Membro do Parquet Federal
para  prosseguir  no  feito.  5.  A  presente  promoção  declinatória  deve  ser  recebida  como
arquivamento, vez que o objeto deste caderno inquisitivo limita-se, tão só, a atraso no pagamento
de verbas a fundo (FGTS) gerido pela Caixa Econômica Federal (empresa pública federal), o que
despertar a hipótese inserta do inc. IV do art.  109 da Constituição Federal,  pelo que cabe ao
Ministério público Federal perquirir a conduta perpetrada pelo ora investigado. 6. Todavia, com a
devida  vênia  ao  Relator,  o  atraso  no  pagamento  de  remunerações  de  funcionários  e  no
recolhimento das correspondentes verbas do FGTS por parte do citado Gestor  municipal  não
caracteriza,  por  si  só,  crime,  pois  os  valores  não  são  descontados  dos  empregados,  mas
suportados, exclusivamente, pelo empregador. 7. Fato que é atípico na esfera penal. Ausência de
justa causa para o prosseguimento do feito. 8. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC
72.271) e desta 2ª CCR (Procedimento nº 1.14.010.000171/2013-00, nº 1.14.013.000039/2014-41
e nº 1.30.015.000203/2014-56) 9. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, a maioria, deliberou pelo recebimento da promoção
de declínio  de atribuições como arquivamento,  nos termos do voto  proferido pelo  Dr.  Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, vencido o relator, Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Participou da
votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

Homologação de Arquivamento

170. Processo: JF/SP-0010988-20.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 2789/2016 Origem: GABPR26-LCP - LUCIANA
DA COSTA PINTO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334)
PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.008/2014. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 149
MAÇOS DE CIGARROS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO,
COM AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº
75/93).  INFORMAÇÕES  DA ANVISA,  BASEADAS  EM  PESQUISAS  OFICIAIS,  INDICAM  O
CONSUMO  MÉDIO  DE  CIGARROS  PER  CAPTA.  ARQUIVAMENTO  DE  CADERNO
INVESTIGATIVO  QUE  APURE  APREENSÃO  DE  MENOS  DE  153  MAÇOS  DE  TABACO,
QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO, DESDE QUE
AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA. REQUISITO DA QUANTIDADE DO PRODUTO
QUE RESTOU ATENDIDO NA HIPÓTESE ANALISADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PRÁTICA
DE  MESMA  AÇÃO.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.  1.  Procedimento
investigatório que foi instaurado para apurar suposta prática de contrabando, crime plasmado no
art.  334  do  Diploma  Aflitivo,  após  a  redação  dada  pela  Lei  nº  13.008/2014,  tendo  em vista
apreensão, em poder do investigado, de 149 (cento e quarenta e nove) maços de cigarros de
procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a
comprovar  a  regular  importação.  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em  Juízo  pela
Procuradora  da  República  oficiante,  com  amparo  na  aplicação  ao  caso  do  princípio  da
insignificância. 3. Discordância do Magistrado Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inciso IV,
da Lei Complementar nº 75/93). 5. É de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros)
impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  6.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40 (quarenta)
maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,
porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda,
para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente
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não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente
do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  7.  Todavia,  na Sessão nº  108ª  de  Coordenação,  realizada  em 07.03.2016,  este
Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  no  sentido  de  que  se  admite  a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e
cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 8. Esse parâmetro objetivo
teve  como referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome,
diariamente, observado o prazo de validade do produto, obtido em consulta à pesquisa realizada
pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva - INCA, de que o brasileiro fuma,
em  média,  17  (dezessete)  cigarros  por  dia  e  que  o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,
aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação "17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço)
=  153  maços".  9.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  viável  o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (149
maços de cigarros) não supera a 153 (cento e cinquenta e três) maços, pelo que diminuta a
reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, se mostra gravosa a continuidade de repressão a
contrabando deste viés, porque ausente a reiteração de conduta da mesma espécie (fs. 47/50), a
não cobrar a persecução penal. 10. Insistência no arquivamento do feito.

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

171. Processo: 1.00.000.016117/2015-44 Voto: 2796/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCDEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334,
DO  CP).  60  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). EXCEPCIONAL APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À
ESPÉCIE.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.  1.  Trata-se  de  procedimento
investigatório instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art.  334),  de 60
maços de cigarros apreendidos no estabelecimento comercial dos investigados. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância. 3. O
Magistrado discordou das razões do arquivamento. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei
Complementar nº 75/93). 5. É de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da  bagatela,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  6.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40 (quarenta)
maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,
porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda,
para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente
não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente
do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  7.  Todavia,  na Sessão nº  108ª  de  Coordenação,  realizada  em 07.03.2016,  este
Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  no  sentido  de  que  se  admite  a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e
cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 8. Esse parâmetro objetivo
teve  como referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome,
diariamente, observado o prazo de validade do produto, obtido em consulta à pesquisa realizada
pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma,
em  média,  17  (dezessete)  cigarros  por  dia  e  que  o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,
aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço)
=  153  maços.  9.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  viável  o
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arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (60
maços de cigarros) não supera a 153 (cento e cinquenta e três) maços, pelo que diminuta a
reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, se mostra gravosa a continuidade de repressão a
contrabando deste viés, porque ausente a reiteração de conduta da mesma espécie, a não cobrar
a persecução penal. 10. Insistência no arquivamento.

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

172. Processo: 1.04.100.000048/2015-80 Voto: 2782/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de corrupção eleitoral ativa e de corrupção
eleitoral passiva (Lei nº 4.737/65, art. 299). Possível doação de veículo (modelo fusca - ano 1981)
a entidade de assistência social, ocorrida em 2015, em troca de votos de eleitores, por candidato
de  campanha  eleitoral  do  ano  de  2014,  então  eleito  a  Deputado  Estadual.  Revisão  de
arquivamento  (art.  62,  inc.  IV,  da  LC  n°  75/93).  Diligências.  Oitivas  de  todos  os  possíveis
envolvidos. Impossibilidade de se aferir a finalidade eleitoral na referida liberalidade. Depoentes
que admitiram, à unanimidade, ter ocorrido a doação, provavelmente, em fevereiro de 2015, não
mencionando nenhum deles, todavia, ter havido qualquer indício de que o ato teria o propósito de
obter votos para o pleito eleitoral  de 2014. Ausência de provas da materialidade delitiva e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

173. Processo: 1.14.006.000004/2016-62 Voto: 2778/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  artigo  171,  §  3º)  praticado  em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Irregularidades na concessão do benefício.
Recebimento indevido de 34 (trinta e quatro) parcelas da benesse. Revisão do arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal. Pena máxima cominada em
abstrato para o delito que é de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Decurso de mais de
12  (doze)  anos  da  data  do  último  saque  irregular,  ocorrido  em  06.02.2003.  Extinção  da
punibilidade. Inteligência dos arts. 107,  inc.  IV,  e 109, inc.  VI,  ambos do Estatuto Repressivo.
Homologação do arquivamento.

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

174. Processo: 1.23.006.000267/2015-81 Voto: 2773/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental. Sociedade empresária 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
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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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

175. Processo: 1.23.007.000050/2016-42 Voto: 2777/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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.  Possíveis  crimes
ambientais.  Sociedade  empresária  privada  que  deixou  de  atender,  no  prazo  concedido,  às
exigências legais e regulamentares, após devida notificação, para regularizar, corrigir ou adotar as
medidas de controle para cessar degradação ambiental. Ainda, a investigada deixou de proceder
ao recadastramento no sistema de Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Infrações de natureza administrativa (arts. 76 e 80 do Decreto n° 6.514/08).
Aplicação de multa pelo IBAMA no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Atipicidade penal
das condutas encetadas. Homologação do arquivamento.

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

176. Processo: 1.25.000.003841/2015-39 Voto: 2769/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de violação de correspondência (art. 40 da Lei 6.538/78). Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Divergência no peso da encomenda, o que
gerou  a  recusa  do  destinatário  em  recebê-la.  Apuração  administrativa  que  concluiu  pela
impossibilidade de identificação da autoria. Prazo para o armazenamento das imagens no sistema
CFTV que se extinguiu. Ausência de indícios de autoria, já que a violação da encomenda pode ter
se dado em qualquer das etapas,  não havendo linha investigativa apta a elucidar  quem teria
praticado o 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.

177. Processo: 1.26.000.001790/2014-92 Voto: 2781/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Envio de ofício ao Ministério Público Federal pela 3ª Vara do
Trabalho de Recife/PE. Supostos crimes de sonegação de contribuições previdenciárias (art. 337-
A do Código Penal) atribuídos a representantes legais de sociedade empresária privada. Possível
realização de pagamentos "por fora" a trabalhadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligências.  A  Receita  Federal  do  Brasil  informou  não  haver  irregularidades
relacionada  ao  citado  ente  coletivo,  como  contribuinte,  no  que  tange  ao  pagamento  das
contribuições  previdenciárias,  aduzindo,  ainda,  ter  sido  apresentada  a  competente  Guia  de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
GFIP, em relação aos débitos da dita reclamação trabalhista. 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.

178. Processo: 1.29.003.000811/2015-00 Voto: 2771/2016 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

179. Processo: 1.29.018.000207/2015-14 Voto: 2775/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ERECHIM-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A). Indígena, com 13 anos de idade,
teria  praticado  conjunção  carnal  com  outro  indígena  também  menor,  do  que  resultou  no
nascimento de uma criança. Revisão de arquivamento (Lei Complementar nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Relação consentida. Declarações do Cacique da tribo Kandoia que asseverou ser
comum  na  comunidade  relacionamentos  amorosos  com  indígenas  menores  de  14  anos.
Relacionamento  que  era  de  conhecimento  geral  na  tribo.  Prática  que  se  deu  dentro  de  seu
sistema de costumes e tradições. Ausência de tipicidade material. Homologação do arquivamento.

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

180. Processo: 1.30.001.003785/2015-62 Voto: 2767/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330) ante o descumprimento de ordem
judicial pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE, consistente ausência de
juntada de documentação.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inciso IV).  Efetivo
cumprimento  da  ordem.  Atendimento  extemporâneo  da  demanda.  Ausência  de  indícios  de
intenção de descumprir ordem judicial. Homologação do arquivamento.

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

181. Processo: 1.30.001.004201/2015-76 Voto: 2768/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (art.  342 do
Código  Penal).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Da  leitura  das  afirmações
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adversadas,  verificam-se  meras  contradições,  a  denotarem  simples  diferença  de  percepção
sensorial e cognitiva sobre fatos narrados e absorvidos por pessoas diferentes. Não verificação de
contradição efetiva entre as versões apresentadas. Pela teoria subjetiva delimitadora do tipo penal
em apreço,  a  pequena  dessemelhança  entre  as  declarações e  a  realidade  fática,  somada  à
ausência de indício que denote dissensão entre elas e a ciência da inveracidade, implica a não
ocorrência do delito. Homologação do arquivamento.

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

182. Processo: 1.36.000.000435/2015-31 Voto: 2762/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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). Transporte ilegal de animal
silvestre e pescado (tartarugas e peixes) ocorrido no Rio Javaré. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Após realizadas diversas diligências pelo MPF não foi possível individualizar e
localizar os autores do crime, haja vista que as informações prestadas no auto de infração se
mostraram insuficientes ou mesmo não correspondiam a realidade. Ausência de autoria delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

Homologação da Suspensão Condicional do Processo

183. Processo: JF-CTV-INQ-0002143-
64.2014.4.03.6106

Voto: 2761/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO(CP, ART. 296, §1º,III) E CRIME
CONTRA  A  FAUNA  (LEI  9.605/98,  ART.  29,  §1º,  III).  PROPOSTA  DE  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO  (ART.  89,  LEI  Nº  9.099/95).  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO:  ARQUIVAMENTO  IMPLÍCITO  E  PEDIDO  DE  ADITAMENTO  DA DENUNCIA.
REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.62,  IV).  AUSÊNCIA DE  ARQUIVAMENTO
IMPLÍCITO.  RATIFICAÇÃO  DA  DENUNCIA  E  INSISTÊNCIA  NO  OFERECIMENTO  DA
PROPOSTA. 1. Trata-se de Ação Penal instaurada para apurar a possível prática dos crimes de
falsificação do selo ou sinal público (CP, art. 296, §1º,III) e crime contra a fauna (Lei nº 9.605/98,
art.  29,  §1º,  III),  em  virtude  do  denunciado  ter  sido  flagrado  mantendo  em  cativeiro,  sem
permissão  dos  órgãos competentes,  aves  da fauna silvestre  portando anilhas adulteradas.  2.
Consta dos autos que o Procurador da República oficiante se manifestou pela atipicidade quanto
ao crime de falsificação de sinal público por entender que as anilhas não seriam selos nem sinais
públicos,  e ofereceu proposta de transação penal  pelo  crime ambiental  remanescente (Lei  nº
9.605/98, art. 29, §1º, III). 3. O Juiz Federal, então, acolheu integralmente a manifestação do MPF
e procedeu a  intimação do  acusado,  designando audiência  de  proposta  da  transação  penal.
Contudo, o acusado não compareceu a audiência. 4. Dessa forma, o membro do MPF denunciou
o acusado pelo crime remanescente, previsto no art. 29, §1º, III da Lei nº 9.605/98, oportunidade
na qual também ofereceu a suspensão condicional do processo. 5. No entanto, outro Juiz Federal
no  ato  de  recebimento  da  denuncia,  entendeu  que  o  membro  do  parquet  teria  omitido  fato
relevante na peça, qual seja a apreensão das anilhas adulteradas (CP, art. 296, §1º,III), o que
configuraria hipótese de arquivamento indireto. Por fim, aduziu que a soma das penas em abstrato
impediria o oferecimento da transação penal e da suspensão condicional do processo, indeferindo
o oferecimento do sursis. Remessa dos autos a 2ª CCR. 6. No caso, não há que falar em hipótese
de arquivamento indireto, já que o Juízo Federal, quando da primeira manifestação do parquet, na
qual se promoveu o arquivamento do crime referente a adulteração das anilhas (CP, art.  296,
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§1º,III) pela atipicidade da conduta, acolheu integralmente a manifestação do MPF, havendo ali,
em verdade, um arquivamento expresso. 7. Entendimento diverso agravaria a situação do réu
que,  quando da designação da audiência  para o  oferecimento da transação penal,  tinha sua
situação  processual  estabilizada  respondendo  apenas  pelo  crime  ambiental.  8.  Dessa  forma,
remanescendo apenas um crime (Lei  nº  9.605/98,  art.  29,  §1º,  III),  o  qual  a  pena permite  o
oferecimento  do  sursis,  com acerto  agiu  o  Procurador  da  República  oficiante  ao  oferecer  a
denuncia apenas quanto àquele e, consequentemente, também do sursis, não havendo que se
falar  em  aditamento  da  peça.  9.  Insistência  no  oferecimento  da  suspensão  condicional  do
processo.

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

Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

184. Processo: JFA/TO-0003016-67.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 2663/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289).
Recebimento de cédulas inautênticas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais) em
estabelecimento  comercial.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV).
Comparecimento espontâneo da vítima ao Departamento de Polícia Federal  para entrega das
cédulas  e  comunicação dos fatos.  Materialidade  comprovada.  Diligências  realizadas a fim de
identificar  a  autoria  sem êxito.  Esgotados todos os meios investigativos,  não se se vislumbra
outras ações aptas a elucidar a autoria do crime. Ausência de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

185. Processo: JF/CE-0009514-23.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 2711/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  TRIBUTOS  NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20,
CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
62, IV). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar suposto
crime de descaminho (CP, artigo 334), consistente na ilusão de tributos no valor de R$ 1.500,00.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito, ao argumento de que a
conduta do investigado é atípica, em razão da aplicação do princípio da insignificância, porquanto
inexpressiva a ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o
valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais)  previsto  no  art.  20,  caput,  da  Lei  nº  10.522/2002.  3.
Discordância do Magistrado. 4. Não há reincidência delitiva. 5. Aplicável ao caso sub examine o
princípio da insignificância. 6. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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186. Processo: JF-PIR-0001484-12.2015.4.03.6109-
INQ

Voto: 2710/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 9ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
PIRACICABA/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  (CP,  ART.  330).  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  28  DO  CPP).  AUSÊNCIA  DE  DOLO  NÃO  EVIDENCIADA.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apuração
da prática do crime de desobediência (CP, art. 330), consistente em descumprir ordem judicial. 2.
Promoção de arquivamento fundada na ausência  de dolo  do investigado.  3.  Discordância  do
Magistrado. 4. Presentes indícios da autoria e da materialidade delitivas. 5. A análise do dolo deve
se  reservar  à  instrução  processual,  ambiente  adequado  a  um debate  mais  aprofundado das
questões  pertinentes,  sob  o  crivo  do  contraditório.  6.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

187. Processo: JF/SP-0000562-80.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 2713/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc.  I,  da  Lei  nº  11.343/06.  Importação  de  sementes  da  planta  de  espécie  Cannabis  sativa,
conhecida como maconha. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
fundamento na atipicidade da conduta, por considerar que a pequena quantidade de sementes de
maconha indica que se destinavam ao cultivo para uso próprio do destinatário. Afirmou, ainda, que
seria desproporcional a instauração de ação penal pela incidência do crime de contrabando (art.
334 do CP), uma vez que a pena mostra-se excessivamente grave se comparada à pena prevista
no art.  28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. 3. Discordância da Juíza Federal  por entender que a
importação de sementes de maconha caracteriza o crime de contrabando. 4. Embora as sementes
de maconha não contenham o princípio  ativo THC (tetrahidrocanabinol),  tal  circunstância  não
afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33
da Lei nº 11.343/06 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico
destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 5.
Sobre  o  tema,  já  decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do
paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em
depósito' e 'guardar'  matéria-prima destinada à preparação de substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar
em  atipicidade  da  conduta  (HC  nº  100.437/SP,  Rel.  Ministro  Arnaldo  Esteves  Lima,  DJe:
02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, inc. I, da Lei n.º 6.368/76 corresponde ao teor do art. 33,
§ 1º, inc. I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Independentemente de a importação das sementes ter sido
para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta
investigada reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro
o arquivamento. Precedentes da 2ª CCR. 7. Não homologação do arquivamento e designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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188. Processo: JF/SP-0011528-39.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 2712/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

189. Processo: 1.00.000.002945/2015-03 Voto: 2151/2015 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO
MPF ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.
28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1.  O Procurador da
República  oficiante  ofereceu  denúncia  conferindo  aos  fatos  a  capitulação  jurídica  do  crime
previsto no art. 183 da Lei 9.472/97, pela exploração clandestina de serviço de telecomunicações
(utilização de rádio transceptor veicular), sem as devidas licenças/autorizações. 2. O Juiz Federal
conferiu  nova  capitulação  jurídica  aos  fatos  narrados,  enquadrando-os  no  art.  70  da  Lei  nº
4.117/62, por não visualizar habitualidade na conduta. 3. O membro do MPF, quando oferece a
denúncia,  no  gozo  de  sua  prerrogativa  da  independência  funcional,  esgota  a  atividade  do
Ministério Público, no que tange à propositura da ação penal,  em observância ao princípio da
obrigatoriedade  da  ação  penal.  4.  Ausente  qualquer  hipótese  de  arquivamento  explícito  ou
implícito, à 2ª CCR/MPF, portanto, não é dado o poder de rever o conteúdo dessa manifestação e
tampouco a incumbência de ser o revisor desse juízo de pertinência. 5. Não conhecimento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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190. Processo: 1.20.005.000132/2015-38 Voto: 2673/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  FORMAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.  INAPLICABILIDADE DO
ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de Fato instaurada para apurar  a  prática do crime de
apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  praticado,  em tese,  pelos  representantes
legais de empresa construtora.  2. O Procurador da República promoveu o arquivamento com
fundamento na ausência de constituição definitiva do crédito tributário. 3. No caso do crime de
apropriação indébita previdenciária não há necessidade de nenhum procedimento prévio para
apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária devida. O desconto ou retenção de
certa quantia do salário é ato que concerne exclusivamente ao poder decisório do empregador.
Assim, se há valor retido, apurado segundo o próprio juízo do empregador, há a obrigação do
recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,  independente  do  fato  de  o  valor
descontado  corresponder,  ou  não,  ao  do  crédito  exigível.  4.  O  tipo  penal  aperfeiçoa-se  no
momento em que nasce para o empregador a  obrigação jurídica de transferir  à autarquia  as
importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso, conjugam-se as duas
condutas previstas no tipo penal - "descontar" e "deixar de recolher". A discussão administrativa
sobre o valor,  portanto, é de todo irrelevante sob tal  aspecto.  [...](HC 93874, Rel.  Min.  Cezar
Peluso, DJ de 11/4/08). 5. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, dada a mudança de
entendimento dos Tribunais Superiores sobre a questão, que atualmente orientam-se no sentido
de  considerar  a  apropriação  indébita  previdenciária  um crime  material,  sendo  imprescindível,
portanto,  para a respectiva consumação,  a  constituição definitiva  do crédito  tributário.  6.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

191. Processo: 1.00.000.014736/2015-02 Voto: 2658/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Administrativo. Representação que noticia suposto crime de assédio sexual sofrido
por  alunos  menores,  de  escola  estadual,  atribuído  à  inspetora  escolar.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32  2a CCR).  Inspetora escolar estaria assediando alunos,  menores de idade,
mediante  a  obtenção  de  seus  contatos  e  posterior  constrangimento  a  trocar  fotos  íntimas.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação
capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

192. Processo: 1.13.001.000035/2016-09 Voto: 2666/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM
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Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime previsto no art. 147 do CP. Particular relata que estaria
sofrendo ameaça de  morte  por  parte  de integrantes  de associações de taxistas.  Revisão  de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

193. Processo: 1.20.005.000064/2015-15 Voto: 2513/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsa  identidade  (CP,  art.  307).  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Investigado que, falsamente assumindo a identidade do
falecido,  teria  realizado falsas declarações de Imposto de Renda possivelmente para praticar
estelionato em face de terceiros. Ausência de dano à Administração fazendária. Débitos tributários
lançados no nome do falecido que poderão ser cancelados, caso provado o lançamento indevido.
Aplicação da Súmula nº 107 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime
de  estelionato  praticado  mediante  falsificação  das  guias  de  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal.  Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

194. Processo: 1.22.000.001105/2016-39 Voto: 2667/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Notícia de prática de crimes de estupro de vulnerável e corrupção de menores (CP, artigos 217-A,
218 e 218-A). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas que, no
caso,  não  evidenciam  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Crime  de  competência  da
Justiça Estadual. Ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
suas  entidades autárquicas  ou empresas  públicas.  Ausência  de  qualquer  elemento  capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

195. Processo: 1.22.000.003336/2015-04 Voto: 2675/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168) de contribuições sindicais. Revisão
de declínio (Enunciado n° 32 - 2ªCCR). Empresa do ramo de transporte de valores que deixou de
efetuar o recolhimento das contribuições sindicais retidas de seus funcionários à entidade sindical
correspondente. Ausência de dano a bens, serviços ou interesses da União, tendo em vista que
as entidades sindicais não integram a Administração Pública Federal.  Súmula nº 122 do STJ:
Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista
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no art. 578 da CLT. Precedentes: ACO 1953 AgR, Min. Ricardo Lewandowski, STF  Tribunal Pleno,
DJ  19/02/2014;  STJ   AgRg  no  CC  132.766/SP,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  Terceira  Seção,  DJe
25/08/2014. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

196. Processo: 1.22.000.003524/2015-24 Voto: 2643/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  enviado  pela  administração  de  empresa  operadora  de  plano  de
saúde,  em  processo  de  liquidação  extrajudicial,  narrando  que  determinado  bem  da  massa
liquidanda encontra-se na posse de um funcionário que se recusa a devolvê-lo para arrecadação,
em que pese tenha sido notificado. Revisão de declínio (Enunciado 32 - 2ª CCR/MPF). Liquidação
extrajudicial  de  empresa  operadora  de  plano  de  saúde.  Pessoa  jurídica  de  direito  privado.
Possíveis  prejuízos  advindos  da  conduta  narrada  afeta  apenas  o  patrimônio  da  empresa.
Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. Inexistência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

197. Processo: 1.23.005.000066/2014-11 Voto: 6110/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato (art. 171 do Código Penal).
Ocorrência de descontos indevidos em decorrência de empréstimos consignados fraudulentos
juntos à instituição financeira em nome de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 -  2a CCR).  Instituição financeira
privada. Ausência de interesse da União, ou de qualquer outro motivo elencado no art. 109 da
Constituição Federal que justifique a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ (CC
120.016/SP,  Rel.  Ministra  Alderita  Ramos de  Oliveira  (Des.  Conv.  do TJ/PE),  Terceira  Seção,
julgado em 26/09/2012, DJe 02/10/2012). Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

198. Processo: 1.23.006.000106/2016-79 Voto: 2655/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
Câmara).  Prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de
Produtos  Florestais   SISFLORA,  operacionalizado  por  órgão  estadual.  Ausência  de  qualquer
elemento  de informação capaz de justificar  a  atribuição  do Ministério  Público  Federal  para a
persecução penal. Precedentes da 2ª CCR: Procedimento nº 1.23.006.000311/2014-72, Voto nº
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489/2015, Rel. Raquel Elias Ferreira Dodge; IPL nº 00161/2011, Voto nº 4640/2015, Rel.  José
Bonifácio Borges de Andrada. Precedente STJ (RHC 35.551/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/20131). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

199. Processo: 1.25.005.000545/2015-36 Voto: 5837/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LONDRINA-PR

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação noticiando a tentativa de utilização de dados
pessoais do genitor da representante, beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
para obtenção de empréstimo consignado em agência do correspondente bancário CAIXA AQUI.
Revisão  de  declínio  de atribuições  (Enunciado  n°  32 -  2a CCR).  O correspondente  bancário
CAIXA AQUI,  apesar de fornecer serviços e produtos financeiros,  é pessoa jurídica de direito
privado, não se confundindo com a empresa pública Caixa Econômica Federal. Possível prejuízo
seria suportado unicamente por particular. Segundo Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008,
art. 53: O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos débitos contratados, restringindo sua
responsabilidade à averbação dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição
financeira em relação às operações contratadas na forma do art. 1º desta Instrução Normativa.
Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Precedentes STJ  Terceira Seção: CC 115.646/RS, DJe 21/05/2014; CC nº 125.061/MG, DJe
17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010. Ausência de qualquer elemento de informação
capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

200. Processo: 1.29.000.000722/2016-66 Voto: 2657/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Representação Fiscal apresentada pela Receita Federal. Possível ocorrência do crime contra o
sistema  financeiro  nacional  (Lei  7.492/1986,  art.  16).  Empresa  privada  no  ramo  de  fomento
mercantil  estaria  desenvolvendo  atividades  típicas  de  instituição  financeira  sem  a  devida
autorização dos órgãos competentes. Revisão de declínio de atribuição (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Ausência  de indícios de que a empresa realizasse captação de recursos de terceiros.
Concessão de empréstimos com recursos próprios e cobrança de juros, fato que não caracteriza
crime  contra  o  sistema  financeiro,  mas  sim,  crime  de  usura  (Lei  1.521/1951,  art.  4°),  de
competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

201. Processo: 1.30.001.000604/2016-27 Voto: 2654/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de domicílio seguida de sequestro (CP, art. 148, II e
150).  Representação  formulada  perante  o  MPF,  noticiando  violação  de  domicílio  seguida  de
sequestro, por três indivíduos que menciona. O representado diz ter sido levado a uma clínica
particular, sendo seu irmão coagido a acompanhá-lo e aprovar sua internação pelo prazo de 30
(trinta) dias. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inocorrência de qualquer lesão a
bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, o que
afasta  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

202. Processo: 1.30.001.005208/2015-13 Voto: 2631/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a Ordem Econômica (Lei 8.137/90, art. 4º, incisos I e II, c),
em virtude de suposto acordo entre rede de televisão e a Confederação Brasileira de Futebol -
CBF, para concessão de empréstimos irregulares de vultosas quantias concedidas a clubes de
futebol nacional que implicaria, em tese, a dominação de mercado e eliminação da concorrência
quanto às transmissões do campeonato brasileiro de futebol. Revisão de declínio (Enunciado 32 -
2ª CCR/MPF). Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. Inexistência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

203. Processo: 1.30.005.000315/2015-15 Voto: 6222/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de perigo para a vida e saúde de outrem (CP, art. 132) e de
infração de medida sanitária preventiva (CP, art. 268). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Hospital  Municipal  teria  deixado  de  observar  as  normas  de  segurança  e  medicina  do
trabalho, expondo pacientes e agentes de saúde a perigo direto e iminente. Ausência de qualquer
elemento  de informação capaz de justificar  a  atribuição  do Ministério  Público  Federal  para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

204. Processo: 1.34.023.000304/2015-60 Voto: 2646/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO CARLOS-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito (Lei
nº  10.826/2003,  artigos  16).  Certificado  de  Registro  de  atirador  vencido.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR).  O  fato  das  armas  de  fogo  serem  controladas  pelo  Exército
Brasileiro  não  atrai,  por  si  só,  a  Competência  Federal.  Ausência  de  conexão  com  crimes
perpetrados  em detrimento  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Precedentes do STJ (CC 120.493/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  10/06/2015,  DJe
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22/06/2015)1. Inexistência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

Pelo Provimento do recurso

205. Processo: JF/CE-0000346-94.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 2727/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA PELA 2ª CCR/MPF.
PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO  PELO  PROCURADOR  OFICIANTE.  PROVIMENTO  DO
RECURSO. 1.  Notícia de Fato instaurada para apurar possível  crime de estelionato majorado
contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §3º),  em  que  o  Procurador  da  República  havia  promovido  o
arquivamento perante o Juiz Federal,  por  aplicação do princípio da insignificância.  2.  Esta  2ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  em decisão  proferida  em
22/06/2015, deliberou pela não homologação do arquivamento, por entender que o arquivamento
era inadequado por não incidir na aplicação da Orientação nº 04/2013 da 2ª CCR. 3. Pedido de
reconsideração. 4. Demonstração de que os fatos ocorreram há mais de 10 (dez) anos, com no
máximo  cinco  saques  indevidos,  evidenciando  a  manifesta  inviabilidade  de  uma  possível
investigação.  5.  Os benefícios eram recebidos por  meio de cartão magnético,  não possuindo
representante legal cadastrado, nem a renovação da senha bancária foi verificada, circunstâncias
que dificultam ou mesmo impossibilitam evidenciar  a autoria  delituosa.  6.  Pelo provimento do
Recurso. Homologação do arquivamento.

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

Homologação de Arquivamento

206. Processo: 1.00.000.003420/2016-68 Voto: 2659/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de redução à condição análoga à de escravo (CP,  Art.  149).
Notícia relatando agressão do empregador aos obreiros, retenção de salários, jornada excessiva e
não fornecimento de água e alimentação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).
Realizadas  diligências  pelo  membro  do  Ministério  Público  do  Trabalho  e  agentes  da  Polícia
Federal, constatou-se, na verdade, irregularidades administrativas e trabalhistas. Inocorrência de
crime.  Desnecessidade  da  instauração  de  procedimento  investigatório  na  seara  criminal.
Homologação do arquivamento sem prejuízo ao art. 18 do Código de Processo Penal.

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

207. Processo: 1.17.000.001086/2015-20 Voto: 6243/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de redução à condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).
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Expediente  instaurado  a  partir  de  e-mail  da  17ª  PRT,  encaminhando  cópia  digitalizada  de
Procedimento Preparatório que fundamentou o ajuizamento de ACP, tendo por objeto o fato dos
tripulantes de embarcação estrangeira  terem sidos submetidos a condições degradantes com
escassez de alimentos,  água  potável  e  ambiente  insalubre.  Revisão de  arquivamento  (LC nº
75/93, art.  62, inc. IV). As condições degradantes sofridas pelos tripulantes não se deram por
vontade do empregador, sendo fruto de imprevistos e negociações morosas com as empresas
que  seriam  as  responsáveis  pelo  atracamento  do  navio  em  porto  brasileiro.  Não  houve
cerceamento de liberdade dos tripulantes. Ausência de dolo de fraudar ou de praticar atos de
violência ou ameça com a finalidade de frustrar direitos trabalhistas ou atentar contra a liberdade
do trabalho. Conduta atípica. Falta de justa causa para a persecução penal.  Homologação do
arquivamento.

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

208. Processo: 1.19.000.002088/2015-61 Voto: 2656/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º).  Notícia  que  a
representada estaria recebendo benefício previdenciário em valor superior ao devido pelo INSS.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Da análise do caso, apurou-se que a diferença
entre  o  valor  inicialmente  concedido pela  Previdência  e  o  posteriormente recebido  deve-se à
atualização dos valores, considerando que entre a concessão do benefício e pagamento que se
diz irregular transcorreram quase quatro anos. Interpretação equivocada do representante quanto
aos  valores  do  benefício  recebidos  pela  representada.  Inexistência  de  crime  a  ser  apurado.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

209. Processo: 1.28.000.001104/2015-90 Voto: 2647/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação
(CP, artigo 289, §2º). Recebimento de cédula inautêntica de R$ 50,00 (cinquenta reais) mediante
saque realizado em caixa eletrônico do Banco Bradesco. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
artigo 62, inciso IV). Pesquisa realizada no Sistema Nacional de procedimentos  SINPRO revelou
a existência de 22 (vinte e dois) registros de apreensões de cédulas com o mesmo número de
série da cédula apreendida, em diversos Estados da federação. Derrame de papel moeda com as
mesmas características de identificação da cédula apreendida. Comparecimento espontâneo da
vítima ao DPF para comunicação do fato. Comprovada ausência de dolo. Ausência de justa causa
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art.
18 do CPP.

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

210. Processo: 1.28.400.000032/2016-31 Voto: 2648/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
AÇU-RN
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Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental,  decorrente  de  deixar  de  inscrever-se  no  Cadastro  Técnico
Federal.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Infração de natureza administrativa
(Decreto  n°  6.514/08,  arts.  76).  Aplicação de multa pelo IBAMA. Observância  ao princípio  da
intervenção mínima. Atipicidade penal. Ausência de indício de crime de competência da Justiça
Federal. Homologação do arquivamento.

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

211. Processo: 1.29.009.001562/2014-21 Voto: 2642/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Administrativo. Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art, 2º, II).
Expediente instaurado originariamente como notícia de fato para apurar denúnia promovida por
Sindicato de trabalhadores, em face de uma empresa de radiodifusão que continha dívidas ativas
junto  à  União.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  PA  instaurado
equivocadamente,  vez  que  no decurso  das  investigações como Notícia  de Fato,  sobreveio  a
manifestação do órgão ministerial em que foi constatada a prescrição da persecução penal em
relação a todos os créditos tributários informados, exceto o crédito 396352707, o qual encontra-se
parcelado. No entanto, referida promoção não foi submetida a apreciação do Órgão Revisor à
época, sendo detectado pela Corregedoria que houve erro formal em relação à instauração do
procedimento. Assim, realizadas as diligências necessárias verificou-se que os débitos tributários
em relação à empresa investigada (Créditos 317489046, 555738094, 556495390) encontram-se
prescritos.  Apenas  o  crédito  396352707  encontra-se  parcelado,  sendo  determinado  pela
Corregedoria  a  instauração  de  PAC  em  relação  a  este.  Ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código
de Processo Penal.

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

212. Processo: 1.30.002.000362/2014-08 Voto: 2714/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art.  337-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Inexistência de constituição
definitiva do crédito tributário. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição
definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF.
Homologação do arquivamento.

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

213. Processo: 1.34.024.000033/2016-13 Voto: 2662/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de Ação Previdenciária requerendo a concessão do
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benefício  da  LOAS,  na  qual  entendeu  o  Juízo  pela  possível  prática  de  crime  de  redução  à
condição análoga à de escravo (CP, art. 149) contra o idoso, vez que, conforme alegado na inicial,
o  autor  trabalharia  no  estabelecimento  da  filha,  residindo  nos  fundos  do  estabelecimento  e
percebendo em troca apenas valores para despesas com alimentação. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Fiscalização empreendida pelo INSS, na qual se concluiu que o autor
cuida  do  estabelecimento  comercial  de  sua  filha  e  mora  em  um  cômodo  nos  fundos  do
bar/mercearia, composto de quarto e banheiro, em boas condições de manutenção e montado
com mobiliário simples mas bem conservado, além de ar condicionado, e em boas condições de
higiene  e  organização.  Não constatação,  no  curso  da  fiscalização,  de qualquer  situação  que
pudesse caracterizar a hipótese de trabalho análogo ao de escravo. Inexistência de materialidade
e autoria delitivas. Homologação do arquivamento.

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

214. Processo: 1.35.000.001664/2015-18 Voto: 2652/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  do  encaminhamento  de  ofício  do  Conselho  Regional  de
Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe  CREA. Realização de obra de ampliação de
imóvel residencial irregular, sem a presença de profissional de engenharia responsável. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 75/93, art. 62, IV). Obra feita sem a presença de profissional de
engenharia.  Fato  atípico.  Inocorrência  de  crime.  Homologação  do  arquivamento  por  motivo
diverso.

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

215. Processo: 1.16.000.000468/2016-54 Voto: 2660/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Subtração de duas duchas higiênicas do
banheiro masculino localizado na Ala Filinto Muller do Senado Federal. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apesar de existirem câmeras no local, não houve gravação no dia
do  fato  em decorrência  de  oscilação  da  rede  elétrica.  Prejuízo  a  investigação  dificultando  a
comprovação  da  autoria  do  delito.  Inexistência  de  outras  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

Homologação parcial de Arquivamento

216. Processo: 1.26.005.000128/2015-56 Voto: 2672/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTS. 168-A E 337-A). REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62  IV). INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO.  HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART.
337-A DO CP E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL QUANTO AO CRIME DO ART. 168-A DO CP. 1.  Procedimento Investigatório Criminal
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instaurado para para apurar a prática dos crimes de sonegação de contribuição previdenciária
(art.  337-A do  Código  Penal)  e  de  apropriação  indébita  previdenciária  (art.  168-A do  Código
Penal),  ocorridos  no  exercício  financeiro  de  2012,  atribuídos  ao  prefeito  do  Município  de
Tupanatinga/PE.  2.  O  Procurador  Regional  da  República  promoveu  o  arquivamento  com
fundamento na ausência de constituição definitiva do crédito tributário. 3. O crime de sonegação
de  contribuição  previdenciária  (art.  337-A,  do  CP)  é  de  natureza  material.  A inexistência  de
constituição definitiva dos créditos tributários impõe o arquivamento do feito. Súmula Vinculante nº
24 do STF.. 4. No caso do crime de apropriação indébita previdenciária não há necessidade de
nenhum procedimento prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária
devida. O desconto ou retenção de certa quantia do salário é ato que concerne exclusivamente ao
poder decisório do empregador. Assim, se há valor retido, apurado segundo o próprio juízo do
empregador,  há  a  obrigação  do  recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,
independente do fato de o valor descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 5. O tipo
penal  aperfeiçoa-se  no  momento  em que  nasce  para  o  empregador  a  obrigação  jurídica  de
transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso,
conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -  "descontar" e "deixar de recolher".  A
discussão administrativa sobre o valor, portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto. [...](HC
93874, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 11/4/08). 6. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator,
dada a mudança de entendimento dos Tribunais Superiores sobre a questão, que atualmente
orientam-se no sentido de considerar a apropriação indébita previdenciária um crime material,
sendo imprescindível, portanto, para a respectiva consumação, a constituição definitiva do crédito
tributário. 7. Homologação do arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição
previdenciária  (CP,  art.  337-A)  e  designação  de  outro  Membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).

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

Por  estar  conforme,  eu,                                         (Daniele  Flávia  Oliveira,  Assessora  Administrativa  da  2ª
Câmara), lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada pelo Coordenador e pelos membros presentes que
desejarem.

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2ª Titular

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

1º Suplente

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE
CARVALHO

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
2º Suplente

BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Suplente
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