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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE ABRIL DE 2016

Aos quinze dias do mês de abril  do ano dois mil e dezesseis,  às dezenove horas e vinte e
quatro minutos, iniciou-se a 642ª sessão de revisão da 2ª Câmara, realizada na modalidade virtual
eletrônica, convocada e presidida pelo Coordenador.  Aos dezoito dias do mês de abril, o Dr. José
Adonis  Callou  de  Araújo  Sá,  por  meio  eletrônico,  manifestou  sua  discordância  em  relação  à
realização da sessão virtual. Aos vinte e cinco dias do mês de abril, o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada  encaminhou,  por  meio  eletrônico,  à  assessoria  desta  Câmara  a  lista  de  processos
destacados. Por fim, aos vinte e oito dias do mês de maio, o Dr. Brasilino Pereira dos Santos, na
condição de suplente do Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, participou da votação dos processos
que o  Dr.  José Bonifácio  havia  destacado,  encerrando-se nessa data  a referida  sessão virtual.
Assim, tendo como participantes o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada, Coordenador, a titular Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge, bem como o suplente Dr. Brasilino Pereira dos Santos, a 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF julgou os seguintes procedimentos:

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/SP-0010442-62.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 3224/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  MAJORADO  (CP,  ART.  171,  §  3º)
PRATICADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93,  ART.  62,  IV).  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de
estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º), praticado contra a Caixa Econômica Federal. 2. Em que
pese a conduta atentar contra o patrimônio da empresa pública federal, o valor de R$ 111,00 deve
ser inserido, excepcionalmente, na concepção de bagatela a ensejar a aplicação do princípio da
insignificância. 3. Insistência no arquivamento.

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

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

002. Processo: PRM-JND-3403.2013.000481-6-INQ Voto: 3028/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crimes de falsificação e uso de documento público falso (art. 297 e 304 do CP).
Pedido de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) para a empresa JOSE C
DIAS REPRESENTAÇÕES  ME se valendo de documento falso. Selo de reconhecimento de firma
utilizado havia sido furtado. Imóvel localizado na cidade de Campinas (SP). Revisão de declínio
de atribuições. Atos Materiais realizados na Subseção Judiciária de Campinas. Homologação do
declínio em favor da Procuradoria da República em Campinas (SP).

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

003. Processo: JF-MOG-0003568-
11.2015.4.03.6133-INQ

Voto: 3003/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 33ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - MOGI 
DAS CRUZES/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO (CP, ART. 297) E DE USO
DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). MPF: DECLÍNIO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA
(CPP, ART. 28 C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). PREJUÍZO À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.
INTERESSE  DIRETO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  1.  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a
prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e de uso de documento
falso (CP, art.  304), tendo em vista a representação formulada pela Caixa Econômica Federal
sobre a apresentação de documentos falsos do programa Minha Casa, Minha Vida a particulares.
2. O Procurador da República oficiante pugnou pelo declínio de competência, por entender que a
potencialidade  lesiva  das  falsificações  de  assinaturas  de  funcionários  da  Caixa  Econômica
Federal  exauriu-se no crime de estelionato praticado em desfavor  de particulares.  3.  A Juíza
Federal não homologou o arquivamento, aduzindo existir  interesse direto da Caixa Econômica
Federal na lide. 4. No caso dos autos, foram expedidas documentações contendo assinaturas
falsas dos funcionários da Caixa Econômica Federal  relacionadas ao programa federal  Minha
Casa, Minha Vida, fato que gerou representação por parte da própria empresa pública. 5. O fato
dos documentos terem sido utilizados para ludibriarem os particulares não retira a condição de
vítima da CEF, tampouco o interesse federal na apuração dos fatos, a atrair a competência da
Justiça Federal (CF, art. 109, IV). 6. Consta, ainda, informação de que a Caixa Econômica Federal
ajuizou ação de reintegração de posse, fato que só reforça o interesse federal na causa. 7. Como
bem ressaltou o magistrado, a União tem todo interesse em coibir a prática deste tipo de crime,
pois se toda vez que for apresentado documento falso para obtenção de benefício do programa
Minha Casa,  Minha  Vida  e  posteriormente  houver  a  ação  de reintegração  de  posse,  não se
tornaria viável a manutenção deste programa. 8. Não homologação do declínio.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  o  Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.
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004. Processo: JF/MS-0010049-98.2015.4.03.6000-
PI

Voto: 3036/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de racismo previsto no art. 201 da Lei nº 7.716/89, consistente em
praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28)
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta praticada por meio da internet. Atribuição do Ministério Público
estadual. Para a atribuição ser federal seria necessário que o tipo estivesse previsto em tratado
ou convenção internacional a que o Brasil tivesse aderido, ou que o início da execução ou seu
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Precedente do STF (ACO n. 1780/SC) O
fato  de  a  conduta  ter  se  dado  na  rede  mundial  de  computadores  exige  demonstração  de
transnacionalidade,  não  verificada  na  hipótese.  Arquivamento  recebido  como  declínio  de
atribuição.

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). Participou da votação o Dr.  José Bonifácio
Borges de Andrada.

005. Processo: JF/PE-0008386-57.2009.4.05.8300-
INQ

Voto: 2813/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º
CP) cometido entre particulares. Agenciadores, por meio de retificação de dados de nascimento e
filiação, produziam os documentos necessários para a concessão do benefício e, deferido este,
passariam a sacá-lo por determinado tempo como forma de pagamento, bem como realizavam
empréstimos consignados em folha, oportunidade em que o valor do primeiro saque já vinha a
menor.  Revisão  de declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Não foram apuradas
irregularidades na concessão dos benefícios previdenciários em si. Os beneficiários faziam jus
aos montantes pagos e foram ludibriados a entregar parte desses valores à investigada. Eventual
crime de estelionato a ser apurado não evidencia qualquer prejuízo a bem, serviço ou interesse da
União.  Ausência  de elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

006. Processo: JF/PSA-0002122-46.2014.4.01.3810-
INQ

Voto: 2945/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
POUSO ALEGRE/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  33  DA 2ª  CCR).  RATIFICAÇÃO  DO  DECLÍNIO.
CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MPF E MP ESTADUAL CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO
DO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime
de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  297)  praticado,  em  tese,  pelos  diretores  do  Sindicato  dos
trabalhadores nas indústrias da construção e mobiliário de Poços de Caldas e região, consistente
na alteração da redação original  de cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho relativa  aos
trabalhadores filiados e divulgação aos contadores para desconto de percentual indevido. 2. O
Ministério  Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  promoveu  o  declínio  de  atribuição  ao  MPF,
argumentando que a fraude atingiu inúmeros trabalhadores de Poços de Caldas e região, sendo
que para apuração de delitos dessa natureza a competência é da Justiça Federal, pois se trata de
crime cometido contra a organização do trabalho. 3. O Procurador da República oficiante suscitou
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conflito negativo de atribuições,  ressaltando que, no caso,  o delito investigado constitui  crime
contra a fé pública, consistente na falsidade ideológica praticada pelos diretores de sindicato de
trabalhadores mediante  alteração de cláusula de Convenção Coletiva de Trabalho,  inexistindo
elementos que demonstrem a competência da Justiça Federal. 4. No caso dos autos, o núcleo da
conduta praticada e discutida é a violação ao bem jurídico fé pública consistente na falsificação de
Convenção Coletiva de Trabalho, um documento de natureza privada. 5. Ratificação, por este
órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 6. Dessa forma, resta
configurado o conflito  de atribuições entre  o Ministério  Público Federal  e o Ministério  Público
Estadual, a ser dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7
da Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos
1585, 1672, 1678, 1717 e 2225). 7. Encaminhamento dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da
República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
ao Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação o
Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

007. Processo: SR/DPF/PA-00829/2007-INQ Voto: 3025/2016 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime Latrocínio (CP, art. 157-§3º). Vítima Servidor Público Federal. Ausência
de  Lesão  a  interesses  ou  direitos  da  União,  Autarquias  ou  Empresas  Públicas  Federais.
Interesses entre particulares Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Registrada ocorrência na
Polícia Civil quanto a estes fatos. 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).  Participou  da  votação  o  Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.

008. Processo: DPF/MBA/PA-00065/2012-INQ Voto: 3027/2016 Origem: DELEGACIA DE POLÍCIA 
FEDERAL EM MARABÁ/PA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO E ESBULHO POSSESSORIO (ARTS. 171 E 161, § 1º-II
DO CP). SUPOSTA INVASÃO E VENDA IRREGULAR DE TERRAS DE INTERESSE DO INCRA.
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
II.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar os crimes de estelionato e de esbulho possessório (arts. 171 e
161, §1º-II do CP), em decorrência de indícios de invasão, demarcação e venda irregular de lotes
da Fazenda Consolação, que se encontra em processo de negociação para fins de aquisição e
utilização em projetos de reforma agrária. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base na ausência de elementos mínimos de materialidade. Ressaltou a
não titularidade do INCRA sobre as terras, não afetando, portanto, bens, serviços ou interesses da
União. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, considerando que trata-se de interesse da
Justiça Federal e que é necessário o aprofundamento das investigações. 4. Prosseguimento da
persecução penal na Justiça Federal,  mostrando-se prematuro o arquivamento deste inquérito
policial.  5.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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009. Processo: DPF/RDO/PA-00054/2012-INQ Voto: 2910/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE REDENÇÃO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  INVASÃO  DE  TERRAS  PÚBLICAS  (ART.  20  DA  LEI
4.947/66). MPF: ARQUIVAMENTO . JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 C/C O
ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  PARQUET  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de invasão de terras públicas (art. 20
da  Lei  4.947/66),  por  colonos  que  se  apossaram  de  terra  pertencente  ao  INCRA.  2.  Os
investigados declararam que, com o processo de extrusão da Terra Indígena Apyterewa foram
obrigados a desocupar o local onde detinham posse de terra na qual criavam gado bovino, tendo
sido informados verbalmente por agentes da Polícia Federal e da FUNAI que poderiam levar o
rebanho para a fazenda, onde seria realizado o reassentamento dos colonos. 3. Consta dos autos
que  a  propriedade  da  fazenda  é  alvo  de  disputas  que  ostentam  várias  decisões  judiciais
contraditórias ao longo dos últimos anos, situação esta que perdura até a atualidade, sem decisão
definitiva.  4.  Por meio da Ação Civil  Pública nº 6466-30.2010.4.01.3901, ajuizada pelo MPF e
INCRA pretendendo o bloqueio das matrículas dos imóveis que compõem a área, por derivarem
de fraude, fora concedida antecipação de tutela,  deferindo ao INCRA a imissão na posse da
fazenda. 5. Recentemente foi proferida decisão liminar na ACP 6466-30.2010.4.01.3901, a qual
determinou a reintegração do INCRA na posse do imóvel. Todavia, ainda não houve sentença final
nessa ação. 6. O Procurador da República oficiante, promoveu o arquivamento do apuratório,
concluindo pela ausência da elementar do tipo previsto no art. 20 da Lei 4.947/66  invasão de
terras  públicas,  já  que  a  terra  não  possui  titularidade  incontroversa.  Quanto  ao  crime  de
associação  criminosa  (art.  288  do  CP),  ponderou  que  investigados  não  se  associaram para
praticar nenhuma conduta criminosa, pois a consumação dos delitos teria se dado em momentos
diversos, já que cada um invadiu a fazenda em uma data diferente, não em conjunto. 7. O Juiz
Federal  não  homologou o  arquivamento,  aduzindo  que  considerando a  existência  das  ações
judiciais  em comento desde o ano de 2006,  sendo imitido o INCRA na posse do imóvel  em
questão em 2010, não se pode, neste momento processual, afirmar que os supostos investigados
não teriam conhecimento que estariam invadindo terra pública, estando de boa fé na área por eles
ocupada, sendo, pois, prematuro concluir que os requeridos estariam ou não incidindo em erro de
tipo,  sobretudo  por  se  tratar  de  crimes  permanentes.  8.  Arquivamento  prematuro.  Diante  da
materialidade e indícios de autoria, deve-se dar continuidade a persecução penal. Se, de fato, os
investigados  não  cometeram  o  ilícito  penal,  a  sentença  o  dirá  após  o  normal  exame  do
contraditório,  pois  qualquer  ponderação  acerca  da  autoria  do  crime,  somente  poderá  ser
demonstrada no curso da instrução criminal,  quando se oportunizará a completa produção de
provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 9. Designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

010. Processo: JF-AL-0001206-07.2015.4.05.8000-
INQ

Voto: 3031/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
ALAGOAS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  (LEI  9.613/98,  art.  1º).  SONEGASSÃO
FISCAL. ARQUIVAMENTO PREMATURO. 1. O inquérito policial investiga os crimes de lavagem
de dinheiro e de sonegação fiscal. 2. O Juiz Federal pondera, com razão, que o arquivamento é
prematuro porque as pessoas envolvidas no empreendimento imobiliário não têm fonte de renda
conhecida que lhes permita fazer aquisição de valor elevado. 3. As diligências efetivamente não
se esgotaram. 4. Não homologo o arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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011. Processo: JFA/TO-0003018-37.2015.4.01.4301-
INQ

Voto: 2924/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º) e de uso de
documento falso (CP, art. 304), tendo em vista que determinado particular teria apresentado à
Autarquia Previdenciária declaração de exercício rural emitida pelo presidente do Sindicato dos
Trabalhadores  Rurais  de  de  Axixá  do  Tocantins,  documento  de  conteúdo  falso.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Em  relação  ao  beneficiário,  resta  prejudicado  o
prosseguimento da investigação, tendo em conta seu falecimento. Extinção da punibilidade (art.
107,  I,  do CP).  O ato  praticado em relação a outro  partícipe que emitiu  falsa declaração de
atividade rural consumou-se no dia 13/09/2007. Considerado o termo inicial do prazo prescricional
da prática (13/09/2007) e os mais de 70 anos de idade do envolvido, houve, no caso, a incidência
do fenômeno da prescrição punitiva (art. 109, III c/c art. 115, ambos do CP)1. Com relação ao
outro  indiciado,  não  se  logrou  êxito  em  identificar  elementos,  ao  menos  indiciários,  que
revelassem sua intenção de participar do esquema fraudulento. No caso, o envolvido teria agido
de forma irregular quando da emissão da declaração de exercício de atividade rural por não haver
ele verificado a realidade dos fatos, expedindo a declaração nos mesmos termos da que lhe fora
apresentada.  Conduta  foi  negligente,  mas não  pode ser  considerada  criminosa,  pois  não  há
punição na modalidade culposa do delito do artigo 171, § 3º do Código 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

012. Processo: JF-BAU-0004608-40.2014.4.03.6108-
INQ

Voto: 2951/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 8ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BAURU/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (CP, ART. 150) EM
FACE DE FISCAIS DO TRABALHO DECORRENTE DE ATO DE FISCALIZAÇÃO TRABALHISTA.
MPF:  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  CRIME.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  OCORRÊNCIA  DE  INÚMERAS
INFRAÇÕES TRABALHISTAS. CONDUTA DO AUDITOR ESTAVA AMPARADA PELA EXCEÇÃO
CONSTITUCIONALMENTE  PREVISTA  À  INVIOLABILIDADE  DO  DOMICÍLIO-  CASO  DE
FLAGRANTE DELITO (CF, ART. 5º, XI). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial
instaurado a partir de portaria para apurar materialidade de crime de violação de domicílio (CP, art.
150) em face de fiscais do trabalho durante realização de ficalização trabalhista. 2. O Procurador
da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por considerar que não há que se falar
em crime de invasão de domicílio diante da prerrogativa do Auditor do Trabalho de adentrar nas
dependências dos estabelecimentos fiscalizados, alega também que não houve clandestinidade e
a atividade independe de autorização da empresa, conforme art. 13 do Decreto nº 4552/2002. 3.
O Juiz  Federal  discordou das razões ministeriais,  considerando que o ingresso dos auditores
fiscais do trabalho se deu sem a discordância de qualquer representante da empresa e de forma
clandestina.  4.  Na  referida  fiscalização  trabalhista  foram encontradas  inúmeras  infrações  aos
direitos  dos  trabalhadores,  são  elas:  excessiva  jornada de  trabalho,  deixar  de  fornecer  água
potável no refeitório, deixar de conceder ao empregado descanso semanal, deixar de dotar os
beliches  do  camarote  com  lâmpada  elétrica,  utilizar  colchões  de  densidade  inferior  ao
recomendado, dentre outras. Diante do exposto, pode-se configurar a possível  submissão dos
trabalhadores a condição análoga a de escravo, crime previsto no art. 149, CP. 5. Mesmo que sem
o consentimento dos responsáveis pela empresa, a conduta dos Auditores do Trabalho e de quem
os acompanhavam estava amparada pela exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade
do domicílio  em caso de flagrante delito (CF, artigo 5º, inciso XI), diante da mínima possibilidade
da ocorrência do crime do art. 149, CP. 6. Para garantir o cumprimento das leis trabalhistas, o art.
13 do Decreto nº 4552/2002 afirma que: O Auditor-Fiscal do Trabalho, munido de credencial, tem
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o direito de ingressar, livremente, sem prévio aviso e em qualquer dia e horários, em todos os
locais de trabalhos fiscalizados. 7. Como houve indícios de cometimento do crime do art. 149 do
Código Penal, pertinente se faz averiguar a existência de procedimento para apurar o mesmo. 8.
Insistência  no  arquivamento  com relação  ao  crime  de  violação  de  domicílio  (CP,  art.  150)  e
Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  verificar  a  instauração  de
procedimento para apurar a possível ocorrência do crime do art. 149, CP.

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

013. Processo: JF-BTT-0001106-87.2015.4.03.6131-
INQ

Voto: 3026/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 31ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BOTUCATU/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  MOEDA  FALSA (GUARDA).  CP,  ART.  289,  §1º.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
INC. IV. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de moeda falsa (na modalidade
guardar), previsto no art. 289, §1º, do Código Penal. 2. O ilustre Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  apuratório,  por  entender  que  não  se  pode presumir  o  dolo  do
agente, e não há prova de que ele sabia da falsidade da moeda. Discordância do magistrado. 3.
Não há dúvida acerca da materialidade do delito, pois a nota de R$ 20,00 (vinte reais) apreendida
é falsa, conforme laudo pericial acostado aos autos. Mas não há qualquer prova sobre autoria. 4.
Homologação do arquivamento.

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

014. Processo: JF/CE-0004484-07.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 2848/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  QUALIFICADO  PRATICADO  CONTRA O
INSS (CP, ART. 171, § 3º). RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS
O ÓBITO DO TITULAR. MPF: ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART.
28  DO  CPP,  C/C  A LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  REALIZAÇÃO  DE  3  SAQUES  INDEVIDOS.
APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 04 DA 2ª CCR. PRESCRIÇÃO IMINENTE. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato
previdenciário, tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no recebimento indevido
de benefício previdenciário após o óbito da titular, em 11/01/2004. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na Orientação nº 04 desta 2ª CCR, qual
seja, a ausência de dolo no saque de até 03 benefícios previdenciários após o óbito do titular.
Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O Juiz
Federal discordou das razões ministeriais, considerando inaplicável o princípio da insignificância
no crime de estelionato, como também há provas da materialidade e da autoria delitiva. 4. Foram
sacados  os  benefícios  decorrentes  dos  meses  de  janeiro/2004  a  abril/2004.  No  caso,  foram
efetuados 04 (quatro) saques, sendo que somente 03 (três) foram indevidos. O primeiro saque foi
referente ao mês do óbito do segurado (janeiro/2004) e realmente foram indevidos os meses
seguintes  (fevereiro,  março  e  abril  de  2004).  Entretanto,  a  parcela  referente  ao  mês  de
janeiro/2004 era parcialmente devida, posto que o óbito do beneficiário ocorreu em 11/01/2004. 5.
Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF: oferece diretriz aos membros do MPF que oficiam na área
criminal no sentido de dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de
inquérito policial e determinar, se assim o entender, o arquivamento das peças de informação: i)
relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do
último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii)  quando não houver prova de dolo no
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saque de até três benefícios previdenciários. 6. O último saque se deu em 05/05/2004, dessa
forma, tendo em vista que a pena máxima abstratamente cominada ao crime em questão  art. 171,
§ 3º, do CP  é de seis anos e oito meses de reclusão, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos,
conforme  a  regra  do  artigo  109-III  do  Código  Penal,  que  será  atingido  brevemente,  mais
precisamente em menos de 01 mês. 7. Neste contexto, transcorrido quase 12 (doze) anos da
última  conduta  ilícita,  não  havendo  indícios  suficientes  da  autoria,  nem  tempo  hábil  para
investigações antes da efetiva prescrição da pretensão punitiva,  excepcionalmente, há que se
reconhecer a pertinência do arquivamento. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

015. Processo: JF/CE-0006480-40.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3030/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 304 DO CP). MPF: AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV  C/C  28  ART.  28  DO  CPP.
HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prático do crime de
uso  de  documento  falso  (art.  304  do  CP).  Investigado  teria  apresentado  certificado  falso  de
conclusão de pós-graduação em engenharia no CREA. 2. O Procurador Oficiante promoveu o
arquivamento dos autos, ao argumento de que ausentes qualquer indício da prática do ato ilícito
por parte do investigado. A instituição de ensino emitiu documento com erro de data,  que foi
corrigido posteriormente. O histórico escolar é compatível com o certificado. 3. O Juiz Federal
discordou das razões invocadas para o arquivamento. 4. O Procurador da República tem razão.
Não  há  indícios  de  falso,  mas  de  equívoco  na  emissão  do  documento.  5.  Homologação  do
arquivamento.

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

016. Processo: JF/CE-0006983-61.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 2826/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP).
INSERÇÃO  DE  DADO  FALSO  NO  REQUERIMENTO  DE  BENEFÍCIO  ASSISTENCIAL.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. C/C 28 DO CPP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE
DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  administrativo
criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  falsidade  ideológica  (art.  299  do  CP),
consistente  na inserção  de  dado falso  no  Requerimento  de  Benefício  Assistencial,  qual  seja,
alteração  da  data  de  nascimento  com o  fim  de  adequar  a  idade  da  requerente  ao  requisito
necessário  para  a  concessão  do  benefício  de  amparo  social  ao  idoso.  2.  O  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento, ao argumento de que a conduta perpetrada pela
requerente,  declaração inverídica de sua idade, apesar da infidelidade da informação, não foi
suficiente,  por  si  só,  para  causar  qualquer  repercussão  ilícita,  ante  a  obrigatoriedade  da
verificação dos dados pela autoridade administrativa, como de fato ocorreu, sendo a divergência
facilmente constatada. 3. Discordância do Magistrado Federal, sob o fundamento da possibilidade
de realizar novas diligências para apurar a existência de eventual ação conjunta da beneficiada
com servidora do INSS apontada como a responsável pela inserção dos dados falsos no sistema.
Consta dos autos elementos informativos que podem caracterizar o delito. 4. Consta dos autos
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que o benefício  de Amparo Social  ao Idoso (NB 540.684.454-3)  teve como data inicial  (DIB)
30/04/2010, tendo sido pago indevidamente até fevereiro de 2012, perfazendo um total de R$
11.871,00,  sem  atualização  monetária.  5.  O  Ministério  Público  Federal  não  pode  dispor  da
persecução  penal  se  existentes  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva,  por  força  dos
princípios  da  obrigatoriedade  da  ação  penal  pública  e  do  in  dubio  pro  societate.  6.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

017. Processo: JF/CE-0009089-93.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3029/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO.  MPF:  ARQUIVAMENTO:
APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DESTA 2ª CCR. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO, POR INCIDÊNCIA
DA ORIENTAÇÃO Nº 4 DA 2ª CCR. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime
de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, §3º),  consistente no recebimento indevido de 02
parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito, com fundamento na inexpressividade do dano, com amparo na
orientação nº 4 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.  Discordância do Magistrado. 3.
Incidência da Orientação nº 4 da 2ª CCR, que oferece diretriz aos membros do Ministério Público
Federal  atuantes  na  área  criminal  no sentido  de dispensarem liminarmente  a  instauração  de
investigação criminal  própria ou de inquérito policial  e determinares,  se assim, entenderem, o
arquivamento das peças de informação quando não houver prova de dolo no saque de até três
benefícios previdenciários. Ademais, efetivou-se a prescrição. 4. Insistência no arquivamento, por
aplicação da Orientação nº 4 da 2ª CCR.

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

018. Processo: JF/CZS-0000206-42.2015.4.01.3001-
TC

Voto: 3034/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
CRUZEIRO DO SUL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR INDÍGENA CONTRA
OUTRO  INDÍGENA  (CP,  ART.  147).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ
FEDERAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de
ameaça (art. 147 do CP) praticado por indígena contra outro indígena. 2. Arquivamento com base
na ausência  de  tipificação  do  crime.  Discordância  do  magistrado.  4.  Como bem ponderou  o
Procurador da República oficiante, não restou configurada a promessa de causar um mal injusto e
grave por parte do indígena investigado, apesar de sua abordagem em relação à vítima ter sido
extremamente desrespeitosa, segurando seu braço. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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019. Processo: JF-DF-0000915-44.2015.4.01.3400-
INQ

Voto: 2882/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (ART.  171,  §  3º,  DO  CP).  MPF:
ARQUIVAMENTO . JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 C/C O ART. 62, IV, DA LC
Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET
FEDERAL PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime de estelionato (art. 171, § 3º, c/c art. 71, ambos do
Código Penal),  em prejuízo da Caixa  Econômica Federal,  por  técnico bancário  que,  segundo
denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal, teria induzido e mantido em erro vários titulares
de  conta  bancária,  além  de  ter  realizado  movimentações  bancárias  sem  autorização  dos
correntistas. 2. O MPF ofertou denúncia contra o réu pelo crime de estelionato por 28 vezes, mas
promoveu  o  arquivamento  em  relação  aos  fatos  ocorridos  em  2  contas  bancárias,  sob  o
fundamento de que não há comprovações de que os valores foram levantados pelo denunciado.
Discordância  do  magistrado.  3.  A promoção  de  arquivamento  de  inquérito  policial  e  demais
procedimentos criminais deve ocorrer somente em face da ausência de elementos mínimos que
indiquem a autoria e a materialidade delitiva ou ainda a inexistência de crime. Não é, contudo, a
hipótese  dos  autos.  4.  Nas  duas  contas  foram  constatadas  movimentações  e  diversas
inconsistências realizadas de forma semelhante à utilizada pelo denunciado, ressaltando que uma
dessas contas foi aberta por ele, fato que demonstra indícios mínimos de autoria. 5. Assim, diante
da materialidade e indícios de autoria, deve-se dar continuidade a persecução penal. Se, de fato,
os  investigados  não  cometeram  o  ilícito  penal,  a  sentença  o  dirá  após  o  normal  exame do
contraditório,  pois  qualquer  ponderação  acerca  da  autoria  do  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 aditamento à denúncia,  facultando ao Procurador da República oficiante
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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

020. Processo: JF-DF-0012475-80.2015.4.01.3400-
APN

Voto: 2878/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV. CRIME DE FURTO QUALIFICADO (CP,
ART. 155, §4º, II). BEM JURÍDICO TUTELADO, QUE, IN CASU, SUPERA O MERO INTERESSE
PATRIMONIAL DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL E  DO PARTICULAR.  COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO. 1. Ação Penal movida em razão da prática do crime
de  furto  qualificado  (CP,  art.  155,  §4º,  II)  cometido  pela  denunciada  contra  vítimas  que
aguardavam atendimento  em posto  de  saúde,  consistente  na  retirada  das  carteiras  de  suas
bolsas. A acusada teria utilizado o cartão bancário de uma das vítimas e efetuado saques de sua
conta  mantida  junto  à  Caixa  Econômica  Federal.  2.  O  Juiz  de  Direito  da  Vara  Criminal  de
Sobradinho/DF declinou da competência para a Justiça Federal por acreditar ter ocorrido o crime
de estelionato em desfavor da Caixa Econômica Federal,  o que evidencia interesse da União,
mesmo sem ter ocorrido o ressarcimento da quantia indevidamente sacada pela acusada. 3. A
Procuradora da República oficiante suscitou conflito negativo de competência, por entender não
haver responsabilização da instituição bancária quanto ao saque indevido, uma vez que a senha
do cartão estava escrita no verso do cartão,  não havendo configuração de prejuízo ao erário
federal. Discordância do Juiz Federal. Autos remetidos à 2ª CCR/MPF, por aplicação analógica do
art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Em que pese a acusada ter conseguido efetuar
o saque indevido porque o número da senha bancária da vítima estava escrito no verso do cartão
furtado, existe interesse da empresa pública federal no deslinde do feito, visto que houve um dano
para  um de  seus  correntistas,  dentro  de  uma  das  agências  bancárias.  5.  Neste  contexto,  a
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conduta ilícita certamente abala a confiança dos cidadãos em relação aos serviços prestados pela
CEF e,  consequentemente,  coloca em evidência  sua credibilidade,  atingindo,  de forma direta,
seus interesses, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos
termos do art. 109-IV da Constituição, e, ipso facto, a atribuição do Ministério Público Federal. 6.
Designação de outro Procurador da República 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

021. Processo: JF/JFA-0010603-88.2015.4.01.3801-
INQ

Voto: 2927/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  N.º  75/93,  ART.  62-IV.  RADIODIFUSÃO.
FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97.
INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
TRANSMISSOR DE BAIXA POTÊNCIA (LEI Nº 9.612/98). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
O  agente  que  opera  emissora  de  rádio,  ainda  que  para  fins  comunitários,  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 STJ e STF. 2. Tratando-se de serviço de radiodifusão de baixa potência (art. 1º, § 1º,
da Lei  9.612/98)   o equipamento possui  uma potência  máxima de 4 watts   falta  a  tipicidade
material do fato, remanescendo apenas um ilícito administrativo. 3. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

022. Processo: JF/LVS-0001462-24.2015.4.01.3808-
INQ

Voto: 2983/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
LAVRAS/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (LEI 9.605/98, ART. 34 C/C ART.
36). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). PESCA ILEGAL. ATO TENDENTE.
CONSUMAÇÃO QUE INDEPENDE DO RESULTADO NATURALÍSTICO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial para apurar possível prática
do crime de pesca proibida tipificado no art. 34, caput, da Lei n. 9.605/98, por pessoas físicas que
pescaram no Rio  Grande,  onde  a pesca  é proibida  conforme Portaria  nº  093/04  do Instituto
Estadual de Florestas-IEF. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por
entender  que  aplicável  ao  caso  o  princípio  da  insignificância,  já  que  não  foram apreendidas
espécies de peixes. 3. O MM. Juiz Federal discordou das razões expostas, por entender que no
delito em questão não se mostra cabível a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista
que é o meio ambiente o bem jurídico protegido. 4. O crime previsto no art. 34, caput, da Lei nº
9.605/1998 caracteriza-se como crime formal, de perigo abstrato, não exigindo o dano concreto ao
meio ambiente. 5. A teor do art. 36 da Lei nº 9.605/98, considera-se pesca todo ato tendente a
retirar,  extrair,  coletar,  apanhar,  apreender  ou  capturar  espécimes  dos  grupos  dos  peixes,
crustáceos,  moluscos e vegetais  hidróbios,  suscetíveis  ou não de aproveitamento econômico,
ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da
flora. 6. Nos exatos termos do art. 42, parágrafo único, do Decreto nº 6.514/2008, entende-se por
ato tendente à pesca aquele em que o infrator esteja munido, equipado ou armado com petrechos
de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela. 7. A jurisprudência do STJ tem sido cautelosa
na aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, levando em consideração que
determinadas agressões têm potencial capacidade de afetar ecossistemas inteiros, podendo gerar
dano ambiental irrecuperável, bem como a destruição e até a extinção de espécies da flora e da
fauna, a merecer especial atenção do julgador. (REsp nº 1372370/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra
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Laurita Vaz, DJe 04/09/2013) 8. Considerando que os investigados foram autuados em flagrante
por policiais militares, no momento em que pescavam em área proibida, utilizando-se de molinetes
e iscas vivas, em local às margens do Rio Grande, próximo a Usina do funil, não há que se falar
na possibilidade jurídica de se aplicar, no caso, o princípio da insignificância. com todo o material
preparado para pesca, verifica-se que sua conduta se amolda, a princípio, ao conceito de atos
tendentes à pesca, previsto no art. 36 da Lei n. 9.605/98. 9. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

023. Processo: JF/PE-0011863-88.2009.4.05.8300-
INQ

Voto: 3011/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV. CRIME DE ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO  (ART.  171  §  3º  DO  CP)  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática do crime tipificado no art. 171 §3º do Código Penal, mediante uso e atestado
médico  falso  e  do  uso  de  documento  falso.  2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na
inidoneidade do meio utilizado, porque o INSS utiliza perícia médica própria. Discordância do Juiz
Federal. Remessa à 2ª Câmara. 3. Embora haja jurisprudência de Tribunais Regionais Federais
que excluam a potencialidade lesiva do atestado médico privado para influir no ato de concessão
de benefício previdenciário pelo INSS, que estaria calcado no laudo pericial realizado pelo corpo
médico da própria autarquia, e considerando que há jurisprudência divergente, entendo que a
razão está com o Juiz Federal neste caso específico. 4. Primeiro, porque a investigada tentou
obter vantagem ilícita induzindo o INSS a erro, provocando o dissenso entre a perícia oficial e o
laudo  médico  privado.  Tentou  influir  no  ato  oficial  de  concessão  do  benefício  previdenciário
pretendido. Considero, portanto, que o meio era idôneo para fraudar uma conclusão sobre sua
condição pessoal e poderia influi na conclusão da perícia médica, pela simples razão de que a
medicina não é uma ciência exata, e os diagnósticos são feitos com base em narrativas, descrição
de sintomas, além de exames específicos, sujeitos a interpretação. 5. Por outro lado, o uso do
documento falso não esgotou sua potencialidade lesiva naquele ato, mas pode gerar pretensões
indenizatórias  pela  recusa  em  conceder  o  benefício,  por  exemplo.  6.  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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

024. Processo: JF/PR/MGA-5013895-
43.2014.4.04.7003-IPL - Eletrônico 

Voto: 2944/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MARINGÁ/PR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  FALSIDADE IDELÓGICA (ART.  299  DO CP).  SAÍDA SIMULADA DE
QUADRO SOCIAL. MPF: ARQUIVAMENTO . JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28
C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  PARQUET  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes de fraude à execução (CP, art. 179)
e de falsidade ideológica (CP, art. 299), tendo em vista que particular teria se retirado de forma
simulada do quadro social de empresa privada, transferindo suas cotas para outro sócio, no intuito
de fraudar execução fiscal  em curso na 5ª Vara Federal  de Maringá/PR.  2.  O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, por entender que não teriam ocorrido
os crimes de fraude à execução e de falsidade ideológica, uma vez que a saída de do investigado
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ocorreu em data anterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal,  em trâmite na 5ª Vara
Federal de Maringá/PR. 3. O Juiz Federal acatou o entendimento de que não teria ocorrido o
crime de fraude à execução (CP, art. 179), mas divergiu do arquivamento do crime de falsidade
ideológica (CP, art. 299), aduzindo existir nos autos indícios suficientes da materialidade do crime.
4.  Os depoimentos  prestados pelos  investigados foram contraditórios  e  não  esclareceram de
forma idônea os atos praticados quando da retirada do investigado do quadro social, assim como
a transferência de cotas e de dívidas, chamando atenção o fato de que o investigado se retirou da
sociedade, mas continuou a saldar as dívidas da empresa sem qualquer motivo justificável. 5.
Consta dos autos,  ainda,  que nos autos da execução fiscal  foi  declarada a ineficácia da 17ª
alteração do contrato social da referida empresa perante as execuções fiscais, fato que demonstra
indícios de falsidade no ato perpetrado pelo investigado. 6. Diante da materialidade e indícios de
autoria,  deve-se  dar  continuidade  à  persecução  penal.  Se,  de  fato,  os  investigados  não
cometeram o ilícito penal, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer
ponderação acerca da autoria do crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução
criminal, quando se facultará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla
defesa.  7.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  aditamento  à
denúncia, facultando ao Procurador da República oficiante 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

025. Processo: JF-RIB-0006478-07.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 339/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  CRIMINAL.  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  criminal  instaurado  para  apurar
possível  crime  de  contrabando,  previsto  no  art.  334-A do  Código  Penal,  em decorrência  da
apreensão de 134 (cento e trinta e quatro) maços de cigarro de procedência estrangeira. 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  Federal  de  Ribeirão  Preto/SP discordou  do  pedido  de  arquivamento  por
entender  que  a  introdução  clandestina  de  cigarro  caracteriza  crime  de  contrabando,  lesando
outros bens jurídicos além da ordem tributária, como a saúde pública e o meio ambiente, o que
obsta a aplicação do princípio da insignificância. 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. 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).  6.  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.  7.  No  caso  presente,
observada a norma de regência,  se revela viável  o arquivamento da investigação criminal  da
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conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (134 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.  8.
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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

026. Processo: JF-RJ-0010187-78.2012.4.02.5101-
INQ

Voto: 3020/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.
ARQUIVAMENTO  COM  FUNDAMENTO  NA  AUSÊNCIA  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DELITIVAS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ARTIGO 28 DO CPP C/C ARTIGO 62, INCISO
IV, DA LC 75/93. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial
instaurado para apurar os crimes do artigo 1º da Lei nº 9.613/98 e do artigo 22, parágrafo único,
da Lei nº 7.492/86, com fundamento em RIF's emitidas pelo COAF. As movimentações atípicas
levantaram  suspeitas  pela  incompatibilidade  dos  valores  movimentados  com  o  patrimônio,  a
atividade  econômica,  a  ocupação  profissional  e  a  capacidade  financeira  presumida  dos
investigados.  2.  O Ministério  Público  Federal  promoveu  o  arquivamento,  concordando com o
Delegado, com fundamento em indícios insuficientes de materialidade e de autoria delitivas. 3.
Discordância do Magistrado. 4. Os sinais de autoria e materialidade delitivas são evidentes, como
realça  o  Juiz  Federal.  5.  De  fato,  as  operações  financeiras  em comento  envolvem  quantias
vultosas e que não apresentam justificativas plausíveis, o que pode configurar possível ocultação
ou  dissimulação  sobre  origem  ilegal  de  tais  bens,  tendo  sido  identificadas  movimentações
financeiras que evidenciam situações de atipicidade e que constituem, em tese, indícios do crime
de lavagem de dinheiro. (fl. 358). 6. Não homologação do arquivamento.

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

027. Processo: JF-RJ-2014.51.01.026107-0-INQ Voto: 2858/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI N. 9.613/98). MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC N. 75/93, ART.
62-IV). PREMATURIDADE DO ENCERRAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial
instaurado para apurar a ocorrência do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/98),
tendo em vista a comunicação do COAF relatando movimentações atípicas de recursos em conta
corrente  de  universitária  e  de  seu  genitor,  que  seriam  incompatíveis  com  seus  patrimônios,
atividade  econômica  ou  ocupação  profissional  e  capacidade  financeira.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  que  não  há  justa  causa  para  a
persecução  penal  pela  prática  de  lavagem  de  dinheiro  e/ou  outro  delito,  considerando  os
elementos coligidos que demonstraram a origem dos valores movimentados. 3. O Juiz Federal,
por sua vez, entendeu prematura a conclusão do membro do MPF, pois as investigações ainda
pendem de importantes diligências a  serem realizadas.  Remessa dos autos à 2ª  Câmara de
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. 4. Necessário a
realização de diligências no sentido de esclarecer a motivação das doações e dos empréstimos,
bem como a origem dos recursos transferidos,  para que se possa afastar,  com segurança, a
possível prática do crime em comento, uma vez que, por exemplo, sequer houve a juntada aos
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autos de escritura, ou documento equivalente, da compra do apartamento na Itália, indicando o
valor pago à época, de modo a corroborar a informação prestada de que as movimentações e
transferências do valores foram direcionado para a aquisição do referido bem imóvel naquele país
pela  correntista.  5.  Arquivamento  prematuro.  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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

028. Processo: JF-RJ-2015.51.01.507971-6-PIMPCR Voto: 2865/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO
INTERNACIONAL DE PESSOAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (CPP, ART. 28).
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS.  POSSÍVEL PAGAMENTO
DE  VANTAGEM  INDEVIDA  A  AGENTES  CONSULARES.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico
internacional de pessoas imputado a nacional haitiana, que teria residência no Brasil e estaria
cobrando vantagem indevida para obter facilidade na concessão de visto consular brasileiro em
Quito, capital equatoriana. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, por considerar que não constam dos autos elementos que permitam localizar a haitiana, não
se vislumbrando vetor para o prosseguimento das investigações e elucidação do caso. 3. O Juiz
Federal  discordou  da  promoção  de  arquivamento,  ao  argumento  de  que  existem  diversas
diligências  que  poderiam  ser  adotadas  para  o  prosseguimento  das  investigações,  sendo
prematuro  arquivar  o  procedimento.  4.  No  presente  caso,  não  foram despendidas  diligências
suficientes para demonstrar, concretamente, que a nacional haitiana não estaria no Brasil, bem
como  para  averiguar  o  possível  envolvimento  de  funcionários  que  trabalham  na  repartição
consular brasileira em Quito e as suas respectivas funções. 5. Designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

029. Processo: JFRS/SLI-5002656-
24.2014.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 2828/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  REDUÇÃO  A CONDIÇÃO  ANÁLOGA À  DE
ESCRAVO  (CP,  ART.  149).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).
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 prática do crime de redução à condição análoga a de escravo
(CP,  art.  149),  tendo  em  vista  procedimento  encaminhado  pela  Promotoria  de  Justiça  de
Tupanciretã/RS, no bojo do qual 8 (oito) trabalhadores rurais narraram condições degradantes a
que  foram  submetidos  por  empregador,  na  propriedade  rural.  2.  Segundo  relato  dos
trabalhadores, estes teriam sido contratados para trabalhar no corte e carregamento de lenha, não
tendo recebido  o  pagamento  acordado,  nem alimentação  adequada,  além de  desenvolverem
jornadas exaustivas e estarem alojados em um acampamento no qual havia ratos, sem energia
elétrica ou água encanada. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito,  por  considerar  que  o  auto  de  infração  aponta  unicamente  para  a  questão  de  jornada
excessiva, sendo que o conjunto probatório até então existente não apresenta tipicidade penal. 4.
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O Juiz Federal discordou da promoção de arquivamento, ao argumento de que o art. 149 do CP,
por  ser  um tipo  misto,  apenas  exige  a  prática  de  um dos  núcleos  para  que  o  crime  esteja
configurado 5. Não é necessário que haja restrição da liberdade de ir e vir para a configuração do
delito  de  redução  a  condição  análoga  à  de  escravo,  bastando  as  condutas  alternativas  de
submissão  a  trabalhos  forçados,  ou  à  jornadas  exaustivas,  ou  a  condições  degradantes  de
trabalho. Precedente do TRF1 (RSE 0002953-79.2013.4.01.3600/MT, Rel. Des. Federal Monica
Sifuentes, Terceira Turma, e-DJF1 de 01/08/2014). 6. No presente caso, indícios apontam a uma
possível redução a condição análoga à de escravo, ao observar a excessiva jornada de trabalho
imposta aos empregados.  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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

030. Processo: JF-SOR-0004748-34.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 2914/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA ( ART. 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DO  PARCELAMENTO  DOS  DÉBITOS.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.  REVISÃO (CPP,  ART.  28 C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV).
APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  N°  19  DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de crime contra ordem tributária (art. 2º, I, da Lei
nº 8.137/90) consistente em informação falsa, prestada por meio de DCTF à Receita Federal, no
sentido de que os débitos da pessoa jurídica estariam com exigibilidade suspensa,  o que se
verificou não ser verdade à época da apresentação da referida declaração. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento em razão de a empresa investigada ter promovido o
parcelamento  dos  débitos  tributários  posteriormente.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  por
entender que a conduta praticada não se amolda aos tipos penais descritos na Lei nº 8.137/90,
sendo caso de enquadramento ao delito do art. 299 ou art. 171, ambos do Código Penal. 4. A
apresentação  da  primeira  DCTF  à  Receita  Federal,  informando  que  o  débito  estaria  com  a
exigibilidade  suspensa quando em verdade não  estava,  enquadra-se  na conduta de suprimir,
conforme descrito no caput do art. 1º, da Lei nº 8.137/90, uma vez que, em que pese o tributo
cobrado  tenha  sido  declarado  por  meio  de  DCTF   onde  o  valor  devido  é  informado  pelo
contribuinte e aguarda ratificação do fisco - , ao informar que o débito estava com exigibilidade
suspensa  o  contribuinte  pretendia  eximir-se  do  respectivo  pagamento.  Tanto  é  que,
posteriormente, apresentou DCTF retificadora informando que o débito estava ativo, visto que a
ação  judicial  na  qual  foi  pautada  a  informação  não  continha  decisão  de  suspensão  da
exigibilidade. O fato de informar o valor que entende ser devido na DCTF não caracteriza, por si
só,  confissão  de  dívida,  visto  que  o  montante  declarado  depende de  homologação tácita  ou
expressa por parte do fisco, bem como a DCTF é o meio definido pela lei para a declaração de
certos  tributos.  Ademais,  a  suspensão  da  exigibilidade  do  crédito  tributário  pode  ensejar  a
extinção  do  mesmo  futuramente,  dependendo  das  fundamentações  invocadas.  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. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
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Borges de Andrada.

031. Processo: JF/SP-0003333-59.2015.4.03.6128-
INQ

Voto: 2864/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO (CP, ARTIGO 296, § 1º,
III). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC
Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  AUSÊNCIA DE  AUTORIA.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito policial  instaurado para investigar a prática do crime de falsificação de selo ou sinal
público (CP, artigo 296, § 1º, III), tendo em vista a notícia de que particular teria recebido boleto
bancário fraudulento, contendo logotipo da Previdência Social. 2. Após a realização de diligências,
como a oitiva do banco e das pessoas envolvidas no contexto fático, o Procurador da República
oficiante em Jundiaí promoveu o arquivamento do apuratório, por entender ausente indício mínimo
de autoria, ressaltando que golpistas utilizam-se de contas de passagem, usualmente abertas
com  documentos  falsos  ou  pouco  movimentadas  pelos  seus  verdadeiros  titulares,  a  fim  de
dificultar  a  ação policial.  3.  A Juíza  Federal  de  Jundiaí/SP,  acolheu a promoção ministerial  e
determinou o arquivamento dos autos. 4. Ao serem devolvidos os autos ao MPF, outro Procurador
da República lançou manifestação nos autos, aduzindo que o feito deveria ser remetido a São
Paulo, já que lá seria o possível local do recebimento da vantagem indevida, e que o fato merecia
aprofundamento das investigações. 5. A Juíza Federal em Jundiaí acolheu as razões do MPF e
determinou a remessa dos autos a São Paulo. Ao serem recebidos na Seção Judiciária de São
Paulo, os autos foram remetidos ao MPF para análise dos fatos. 6. A Procuradora da República
oficiante em São Paulo lançou manifestação nos autos, aduzindo que o presente inquérito policial
já possui arquivamento homologado pelo judiciário e que o membro do MPF que opinou pelo
aprofundamento das investigações não apresentou qualquer diligência possível de ser realizada,
já que não existem novas provas (art. 18 do CPP). Por fim, requereu a remessa dos autos ao
arquivo. 7. Diante da colisão de manifestações entre os membros do MPF, o Juízo Federal de São
Paulo houve por bem remeter os autos a esta 2ª CCR, para fins do art. 62, IV, da LC nº 75/93 c/c
art. 28 do CPP. 8. Na última manifestação do MPF não consta qualquer fato novo apto a justificar
o  desarquivamento  dos  autos,  ressaltando  que  o  fato  do  crime  ser  grave,  por  si  só,  não  é
suficiente para justificar o prosseguimento das investigações. 9. Vê-se que foram realizadas todas
as diligências possíveis de apontar o autor do crime, como a oitiva do banco, do correntista que
teve seus dados apostos indevidamente no boleto, assim como da possível vítima do crime de
estelionato,  mas  nenhuma  delas  foi  apta  a  apontar  indício  mínimo  da  autoria  delitiva.  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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

032. Processo: JF/SP-0011118-10.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 2938/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (ART.  171,  §  3º,  DO  CP).  MPF:
ARQUIVAMENTO . JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 C/C O ART. 62, IV, DA LC
Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar a prática do crime de estelionato (art. 171, § 3º, do Código Penal), em prejuízo da Caixa
Econômica Federal, tendo em vista o desconto de cheque clonado em conta corrente vinculada à
empresa pública. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório,
por entender ausente indícios mínimos de autoria do crime. 3. A Juíza Federal não homologou o
arquivamento, por entender necessário averiguar a real participação do beneficiário do depósito.
4. O favorecido pelo depósito irregular foi o único beneficiário do crime, não havendo documentos
que comprovem o saque da quantia depositada por outro meio fraudulento,  o que indicaria a
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utilização da conta do beneficiário apenas como conta de passagem, ao contrário, há apenas a
informação do banco  de que o valor  foi  utilizado para pagamento  de boletos  e  saques,  não
especificados. 5. Como bem ressaltado pelo magistrado, o fato de não ter preenchido o cheque
fraudulento, o que também não foi apurado até o presente momento, não é suficiente para afastar
os indícios de autoria, ao menos enquanto não demonstrado que a conta foi utilizada como conta
de passagem, já que não é crível que um estranho emita cheque fraudulento e o deposite em
conta de pessoa que não tivesse adeiro ao dolo de apropriação ilícita de recursos de terceiros. 6.
Diante da materialidade e indícios de autoria, deve-se dar continuidade a persecução penal. Se,
de fato, os investigados não cometeram o ilícito penal, a sentença o dirá após o normal exame do
contraditório,  pois  qualquer  ponderação  acerca  da  autoria  do  crime,  somente  poderá  ser
demonstrada no curso da instrução criminal, quando se facultará a completa produção de provas,
submetidas ao contraditório e ampla defesa. 7. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para aditamento à denúncia, facultando ao Procurador da República oficiante 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

033. Processo: JF/SP-0012003-24.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 2872/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3º, DO CP).
MPF: ARQUIVAMENTO . JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 C/C O ART. 62, IV,
DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
PARQUET  FEDERAL PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do Código
Penal),  haja  vista  a  constatação  de  benefício  previdenciário  concedido  de  forma  irregular.  2.
Realização de diversas diligências, restando com o indiciamento da beneficiária, de ex-servidor do
INSS e de um advogado. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
apuratório, por entender que quanto mais distante o tempo da ocorrência do suposto delito e a
configuração da prova, mais distorcida esta se torna, uma vez que não demonstra com clareza e
fidedignidade os fatos apurados. Desta forma, este distanciamento acaba por obstar a assunção
de justa causa, elemento essencial para persecução penal 3. Discordância do Magistrado. 4. A
promoção de arquivamento de inquérito policial e demais procedimentos criminais deve ocorrer
somente em face da ausência de elementos mínimos que indiquem a autoria e a materialidade
delitiva ou ainda a inexistência de crime. Não é, contudo, a hipótese dos autos. 5. A beneficiária a
todo momento se contradiz quanto aos fatos e suas assinaturas apostas nas carteiras de trabalho
e apresentadas ao INSS, apontando pessoas que não podem ser localizadas, com o intuito de
confundir ou obstar a investigação. 6. O ex-servidor atuou na concessão de benefícios de 12.2005
a 10.2009, mesma época em que o benefício fraudulento foi concedido (19/12/2008), quando foi
retirado da função em razão de auditoria que detectou possíveis irregularidades praticadas na
concessão de diversos benefícios previdenciários. Por fim o servidor terminou demitido em razão
de  sua  conduta  prejudicial  à  administração  pública.  7.  O  advogado  esquivou-se  de  várias
acareações, e, quando apresentado à polícia, apresentou outro possível envolvido, que jamais foi
localizado, trazendo a sensação à autoridade policial de que tal informação tinha o condão de
procrastinar  a  investigação  e  afastar  sua  responsabilidade  no  caso.  8.  Assim,  diante  da
materialidade e indícios de autoria, deve-se dar continuidade a persecução penal. Se, de fato, os
investigados  não  cometeram  o  ilícito  penal,  a  sentença  o  dirá  após  o  normal  exame  do
contraditório,  pois  qualquer  ponderação  acerca  da  autoria  do  crime,  somente  poderá  ser
demonstrada no curso da instrução criminal,  quando se oportunizará a completa produção de
provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa. 9. Designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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034. Processo: SPF/BA-01685/2011-INQ Voto: 3004/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE PAULO AFONSO/BA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ART.  171,  §3º)  OU USO DE
DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304). MPF: ARQUIVAMENTO. ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28.  DOCUMENTO  QUE  NÃO  DEMONTRA  POTENCIALIDADE
LESIVA  NO  CASO  CONCRETO.  INSISTÊNCA  NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Inquérito  Policial
instaurado  para  apurar  o  crime  de  estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §3°),  praticado  por
trabalhadora rural, que apresentou em 2009, ao INSS, documento falso visando a concessão de
salário maternidade, benefício que restou deferido pela autarquia. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu o arquivamento com base na atipicidade da  conduta,  uma vez  que  nada
obstante a falsidade do contrato de compra e venda apresentado pela trabalhadora rural, certo é
que o conjunto probatório aponta para o  fato de que ela  efetivamente é trabalhadora rural  e
preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício na qualidade de segurada
especial.  3.  O Juiz  Federal  discordou do arquivamento,  por  entender  que,  em que pese não
ocorrido o crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CP), subsistiria a conduta de uso
de documento falso (CP, art. 304). 4. No caso concreto, em análise às condições da segurada,
bem como ao contexto fático, reconheço que o documento não detinha potencialidade lesiva para
o fim  desejado  pela  autora,  já  que,  como trabalhadora  rural,  o  benefício  seria  concedido  da
mesma maneira. 5. Verifica-se, ainda que o documento falsificado (contrato de compra e venda de
imóvel rural) não apresenta potencialidade lesiva em outro contexto, fato que, no presente caso,
se mostra irrelevante. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

035. Processo: JF-GRU-0000213-92.2005.4.03.6181-
APN

Voto: 3018/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 19ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP

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

Ementa: AÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO
MPF ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Ação penal, com recebimento de denúncia, com imputação
ao réu do crime de operar clandestinamente atividade de telecomunicações (radioamador), que
estaria tipificada no artigo 183 da Lei 9472/97. 2. O Ministério Público Federal denunciou o réu
pelos crimes tipificados no artigo 183 da Lei 9472/97. A denúncia foi recebida em 28.02.2012. 3.
Ao  contestar,  o  réu  negou  o  crime.  4.  O  Juiz  Federal  retificou  o  recebimento  da  denúncia,
desclassificando a conduta para o crime do artigo 70 da Lei 4117/62. Abriu nova vista ao Ministério
Público Federal para análise do cabimento da suspensão condicional do processo. 5. O Ministério
Público Federal não propôs a suspensão condicional do processo. 6. O Juiz Federal determinou a
remessa da ação penal à 2ª Câmara, por analogia com o disposto no art. 28 do CPP, tendo em
vista a recusa no oferecimento da suspensão condicional do processo. 7. Quando o órgão do
Ministério Público oferece a denúncia, no gozo de sua prerrogativa da independência funcional,
esgota a atividade do Parquet no que tange à propositura da ação penal. 8. Ausente qualquer
hipótese de arquivamento explícito, implícito ou indireto, descabida é a remessa dos autos a esta
2ª Câmara, já que a ela não é dado o poder de rever o conteúdo da manifestação do órgão do
MPF que nega o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Precedentes
do STF e STJ. 9. Não conhecimento da remessa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, a maioria, deliberou pelo não conhecimento  da
remessa,  nos termos do voto do(a) relator(a), vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
Participou da votação o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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036. Processo: JFRS/POA-5070491-
47.2014.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 2929/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  DENÚNCIA.  DIVERGÊNCIA  ENTRE  MAGISTRADO  E  MEMBRO  DO  MPF
ACERCA  DA  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DOS  FATOS.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO
PROCESSO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO  DA REMESSA.  1.  Trata-se  de  denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público
Federal, tendo em vista a apreensão 100 (cem) cartelas marca Pramil Sildenafil 50 mg, contendo
20 (vinte) comprimidos em cada cartela, 35 (trinta e cinco) cartelas de Cytotec, contendo 10 (dez)
comprimidos  cada  cartela  e  180  (cento  e  oitenta)  cartelas  de  Sibutramina  15  mg  Fingrass,
contendo  10  (dez)  comprimidos  em  cada  cartela,  de  origem  paraguaia,  medicamentos
internalizados sem registro na ANVISA. 2. Após a instrução processual, o Juiz Federal concluiu
que  o  fato  melhor  se  amolda  ao  crime de  contrabando (CP,  art.  334)  e  abriu  nova  vista  ao
Ministério Público Federal para análise do cabimento da suspensão condicional do processo. 3. O
MPF posicionou-se no sentido de manter a classificação prevista no art. 273, §1º, do CP, o que fez
com que o Magistrado determinasse a remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  para  fins  do  art.  28  do  CPP.  4.  Quando  o  órgão  do
Ministério Público oferece a denúncia, no gozo de sua prerrogativa da independência funcional,
esgota a atividade do Parquet no que tange à propositura da ação penal. 5. Ausente qualquer
hipótese de arquivamento explícito, implícito ou indireto, descabida é a remessa dos autos a esta
2ª Câmara, já que a ela não é dado o poder de rever o conteúdo manifestação do órgão do MPF
que nega o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo. Precedentes do
STF e STJ. 6. Não conhecimento da remessa.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, a maioria, deliberou pelo não conhecimento  da
remessa,  nos termos do voto do(a) relator(a), vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
Participou da votação o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

037. Processo: SR/DPF/MA-00012/2013-INQ Voto: 3021/2016 Origem: SJUR/PRM-MA - SETOR 
JURIDICO DA PRM/CAXIAS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO  DE  APOSENTADORIA POR IDADE/TRABALHADOR RURAL.  BENEFÍCIO
CONCEDIDO.  SAQUES EFETUADOS EM CIDADE DIVERSA DO LOCAL DA CONCESSÃO.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, DO CP). CRIME CONTINUADO (ART. 71, DO
CP). O PROCEDIMENTO DEVE TRAMITAR NO LOCAL ONDE OCORREU O MAIOR NÚMERO
DE SAQUES. REGRA DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO (ART. 78, II, B, DO
CPP). PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO SUSCITADO.
1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  pelo  Departamento  de  Polícia  Federal
Superintendência Regional no Maranhão/Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários, com
a finalidade de apurar a ocorrência de crime de estelionato contra o INSS (ART. 171, §3º, CP), em
razão da concessão irregular de benefício previdenciário de aposentadoria por idade/trabalhador
rural.  3.  O Procurador Oficiante,  no inquérito policial  da Procuradoria  da República da Seção
Judiciária  do  Maranhão,  entendeu  que,  pelo  benefício  ter  sido  concedido  na  Agência  de
Caxias/MA, o feito deveria ser redistribuído à Procuradoria de Caxias/MA. 4. O Procurador da
República de Caxias/MA, por sua vez, considerou que o primeiro saque fraudulento foi realizado
na  cidade  de  Caxias/MA,  fato  que  inicialmente  poderia  estabelecer  a  competência  dessa
localidade para o crime de estelionato. No entanto, ponderou que, pelo benefício fraudulento ter
sido  mantido  pela  APS  da  cidade  de  Presidente  Dutra/MA,  onde  também  foi  identificada  a
realização  de  inúmeros  saques,  a  atribuição  para  atuar  no  caso  recai  sobre  o  membro  do
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Ministério Público Federal lotado na Procuradoria da República em São Luís/MA. 5. Considerando
que  na  cidade  de  Caxias/MA houve  apenas  o  pagamento  da  primeira  parcela  do  benefício,
enquanto na cidade de Presidente Dutra/MA houve a realização de inúmeros saques fraudulentos
do benefício na cidade de Presidente Dutra/MA, evidencia-se ser da Procuradoria da República
em  São  Luís/MA a  atribuição  para  atuar  no  caso.  É  de  se  aplicar  a  regra  de  fixação  de
competência por conexão disposta no art. 78, II, b, do CPP. 6. Atribuição do Suscitado.

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

038. Processo: 1.23.000.001237/2015-42 Voto: 2916/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME AMBIENTAL (ART. 38 DA LEI 9.605/98). CONFLITO NEGATIVO DE
ATRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA EVENTUAL AÇÃO PENAL DEFINIDA PELA PREVENÇÃO
DO JUÍZO FEDERAL DO LUGAR PRÁTICA DO CRIME. ART. 70 DO CPP. ATRIBUIÇÃO DO
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática
do crime ambiental previsto no art. 50-A da Lei 9.605/98, tendo em vista a destruição de 84,54 de
vegetação nativa da amazônia legal. 2. O procedimento foi instaurado na PR/PA, em razão do
envio de ofício encaminhado pelo IBAMA/PA. 3. O Procurador da República oficiante na PR/PA,
entendendo que  o local  da prática do ato  teria  sido Pacajá/PA,  declinou de sua atribuição à
Procuradoria da República em Tucuruí/PA. 4. O Procuradora da República oficiante em Tucuruí/PA
suscitou o conflito negativo de atribuições, aduzindo que o auto de infração, o termo de embargo,
a Notificação, a imagem de satélite, e o relatório de fiscalização, demonstram que infração/crime
ambiental ocorreu no Município de Portel, havendo a referência à cidade de Pacajá/PA, apenas no
Cadastro  Ambiental  Rural.  Ressaltou,  ainda,  que  o  CAR é  auto  declaratório  e  que  todas  as
informações utilizadas pelo  IBAMA indicam que o delito  ocorreu no Município  de Portel,  cuja
jurisdição seria da Procuradoria da República do Pará. 5. Conforme pode ser verificado pelos
documentos acostados aos autos, embora conste o município de Pacajá/PA na notificação e no
Cadastro Ambiental Rural, todos os outros documentos indicam o município de Portel/PA como o
local da infração. 6. Considerando que o distrito de Portel/PA não se insere no rol da jurisdição da
PRM-Tucuruí/PA, tem-se que a atribuição para apuração do fato noticiado incumbe ao Procurador
da República oficiante Pará, ora suscitado (art. 70 do CPP). 7. Conhecimento do conflito negativo
de atribuições e, no mérito, pela designação do Procurador da República ora suscitado.

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

039. Processo: 1.28.200.000132/2015-33 Voto: 3039/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÃO.  DESOBEDIÊNCIA  A  EMBARGO  DO
IBAMA(CP.  ART.  330).  MATADOURO  MUNICIPAL.  BACIA HIDROGRÁFICA DE  INTERESSE
FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO. 1. Notícia de Fato instaurada por remessa dos
autos  pelo  Ministério  Público  estadual,  que  entendeu que  o  descumprimento  de embargo  do
IBAMA sobre  matadouro  municipal  situado  em  bacia  hidrográfica  de  interesse  federal  pode
caracterizar o crime federal de desobediência (CP, art. 330). 2. O MPF declinou sua atribuição, ao
fundamento de que o fato de o embargo ser ato do IBAMA não atrairia a competência federal. 3.
Entendo que há interesse federal ofendido. 4. Mantido o conflito de atribuição, a atribuição para
dirimi-lo é do Procurador-Geral da República. 5. Voto pela remessa dos autos ao Procurador-
Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado,  a maioria, deliberou pela remessa dos autos ao
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Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a), vencido o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

040. Processo: 1.28.200.000176/2015-63 Voto: 2950/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  QUEBRA DE  SIGILO.  SOCIEDADE  DE  ECONOMIA MISTA.
CONFLITO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL E
ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1. Funcionária de sociedade
de economia mista teria obtido acesso a dados privados em razão da função pública que exerce.
2.  A  representação  foi  dirigida  inicialmente  ao  Parquet  Estadual,  que,  entendendo  ser  da
competência  da  Justiça  Federal  processar  e  julgar  o  crime  previsto  no  art.  10  da  Lei
Complementar  nº  105/2001  (violação  de  sigilo  das  operações  de  instituições  financeiras),
remeteu-a ao MPF. 3. O Procurador da República oficiante discordou, por entender que a suposta
quebra de sigilo  teria  sido levada a efeito  por  empregada do Banco do Brasil,  sociedade de
economia mista federal, inexistindo, portanto, ofensa a bem, serviço ou interesse da União, suas
autarquias, fundações e empresas públicas. 4. Não se vislumbra nos autos indícios de lesão a
bem ou interesse da União ou suas entidades, tendo em vista que todo o contexto fático ocorreu
no âmbito do Banco do Brasil (sociedade de economia mista), fato que exclui a competência da
Justiça Federal para apuração do fato, conforme a 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.  Precedente  desta  2ª  CCR  -  Processo
1.34.003.000269/2014-36, Sessão 613, unânime. 5. 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). 6. Encaminhamento dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
ao Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação o Dr.
José Bonifácio Borges de Andrada.

041. Processo: 1.33.005.000293/2015-73 Voto: 3023/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,
ART, 299). INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE PROCURADOR
DA REPÚBLICA COM OFÍCIO NA PR/SP. 1. Notícia de Fato instaurada na PR/SC para apurar
possível  prática  do  crime  de  falsidade  ideológica  (art.  299,  do  CP)  mediante  a  prática  de
interposição fraudulenta de terceiros no registro de operações de comércio exterior. 2. A Receita
Federal do Brasil apurou a interposição fraudulenta de pessoas para a realização de operações
de comércio  exterior,  com a  ocultação  dos  reais  adquirentes.  3.  O Procurador  da  República
oficiante  na  PRM-Joinville/SC  entendeu  que  por  ter  ocorrido  o  registro  de  declarações  de
impostação  no  Porto  de  Santos,  este  é  o  local  competente.  Assim,  a  consumação do  crime
ocorreu no local do desembaraço aduaneiro, ou seja, na cidade de Santos, e a atribuição é da
Procuradoria da República no Município de Santos/SP. 4. O Procurador da República oficiante na
PRM-Santos/SP suscitou conflito  negativo de atribuições,  por  entender que se trata  de crime
contra a fé pública (CP, art.  299),  tendo em vista a inserção de informações ideologicamente
falsas, em Declaração de Importação, não tendo ocorrido apreensão de mercadorias na alfândega
do Porto de Santos/SP. 5. Como bem ressaltado pelo Procurador da República suscitante, Nas
operações com interposição fraudulenta de pessoa, a fiscalização é basicamente documental,
com rastreamento  do lastro  de  recursos,  não  havendo necessária  correlação  com crimes de
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descaminho ou contrabando. Portanto, em casos como os correspondentes às operações aqui
mencionadas, não há falsa declaração de conteúdo de unidade de carga, nem subfaturamento
das mercadorias e nem ingresso de mercadoria contrafeita ou proibida no território nacional. Há
apenas uma omissão do real adquirente das mercadorias. 6. No caso ora analisado, apura-se a
prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), que se consuma, em regra, com a inserção
de informações inverídicas no documento, independente do resultado. Logo, aplica-se à presente
hipótese o disposto no art. 69, I, c/c art. 70, 1ª parte, ambos do CPP, de modo que a competência
para processar e julgar o crime em comento deve ser fixada pelo lugar da infração  onde se
consumou   considerando  a  facilidade  para  angariar  elementos  probatórios  de  autoria  e
materialidade  delitiva.  7.  Atribuição  de  Membro  do  Ministério  Público  Federal  com  ofício  na
Procuradoria da República em Joinville (PR/SC).

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

042. Processo: 1.34.001.006276/2015-42 Voto: 2844/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTOS-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,
ART, 299). INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. ATRIBUIÇÃO DE PROCURADOR
DA REPÚBLICA COM OFÍCIO NA PR/SP. 1. Notícia de Fato instaurada na PR/SP para apurar
possível prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP) atribuído aos representantes
legais de empresas privadas pela prática de interposição fraudulenta de terceiros no registro de
operações de comércio exterior. 2. A Receita Federal do Brasil apurou a interposição fraudulenta
de pessoas para a realização de operações de comércio  exterior,  com a ocultação dos reais
adquirentes. 3. A Procuradora da República oficiante na PR/SP entendeu que por ter ocorrido o
registro e o desembaraço aduaneiro no Porto de Santos, este é o local competente. Assim, a
consumação do crime ocorreu no local do desembaraço aduaneiro, ou seja, na cidade de Santos,
e a atribuição é da Procuradoria da República no Município de Santos/SP. 4. A Procuradora da
República oficiante na PRM-Santos/SP suscitou conflito negativo de atribuições, por entender que
se trata de crime contra a fé pública (CP, art. 299), tendo em vista a inserção de informações
ideologicamente  falsas,  em  documento  público  denominado  Declaração  de  Importação,  cuja
fiscalização teve início em razão de indícios encontrados durante a Operação Dionísio, deflagrada
pela Receita Federal do Brasil , em 2013, em São Paulo, local da sede de uma das empresas
investigadas.  Assim,  esse  é  o  local  da  consumação  do  crime  e  que  define  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal,  pois  o  crime de falsidade  ideológica  se consuma no  momento da
falsificação, sendo irrelevante o local  do resultado.  5.  Analisando os autos,  verifica-se que as
investigações iniciaram a partir da Operação Dionísio, a qual foi deflagrada pela Receita Federal
do Brasil em São Paulo/SP, tendo como um de seus objetivos o combate à prática de interposição
fraudulenta  por  empresas  em  operações  de  comércio  exterior,  restando  constatado  pelos
auditores  que  a  falsidade  não  se  encontra  apenas  nas  Declarações  de  Importações  e  nos
documentos de importação produzidos por uma das empresas investigadas, mas também nos
próprios negócios jurídicos simulados entre as empresas. 6. No caso ora analisado, apura-se a
prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), que se consuma, em regra, com a inserção
de informações inverídicas no documento, independente do resultado. Logo, aplica-se à presente
hipótese o disposto no art. 69, I, c/c art. 70, 1ª parte, ambos do CPP, de modo que a competência
para e julgar o crime em comento deve ser fixada pelo lugar da infração  onde se consumou
considerando a facilidade para angariar elementos probatórios de autoria e materialidade delitiva.
7. Atribuição de Membro do Ministério Público Federal com ofício na Procuradoria da República
em São Paulo (PR/SP).

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada.
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043. Processo: 1.34.001.006629/2015-12 Voto: 3022/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. USO DE DOCUMENTO FALSO
(CP, ART. 304). ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO. 1. Trata-se de
notícia  de fato instaurada a partir  de representação encaminhada pelo Conselho Regional  de
Engenharia e Agronomia  CREA, para apurar a prática do crime de uso de documento público
falso (art.  304 do Código Penal).  2. Consta na representação que o investigado requereu, via
internet, por meio do sítio eletrônico, a obtenção de registro profissional de Engenheiro Civil junto
ao CREA-SP, utilizando-se de diploma e histórico escolar falsos. 3. O Procurador da República
oficiante em São José dos Campos-SP entendeu que o crime cometido teria maior probabilidade
de ter ocorrido no município de sua residência, Mairiporã-SP. Por tal razão, remeteu os autos à
PRM-Guarulhos/SP,  localidade  que  abrange  a  comarca  de  Mairiporã.  4.  A  Procuradora  da
República oficiante em Guarulhos-SP suscitou conflito negativo de atribuições, por entender que o
crime ocorreu em São José dos Campos, SP, haja vista que o requerimento foi recepcionado por
uma unidade do CREA-SP localizada naquele município, sendo irrelevante o local da residência
do  investigado.  5.  O  crime  de  uso  de  documento  falso  tem-se  por  consumado  no  local  de
preenchimento e envio dos documentos eletrônicos, uma vez que ali foram perpetrados os últimos
atos de execução. Precedente do STJ. 6. No caso em apreço, não se sabe certamente em que
lugar os documentos foram falsificados, contudo o uso deles ocorreu na cidade de São José dos
Campos,  ainda  que  de  modo  virtual,  por  meio  de  distribuição  aleatória  dos  registros  feitos
eletronicamente  entre  as  unidades  do  CREA/SP.  7.  Atribuição  do  Procurador  da  República
suscitado.

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

044. Processo: 1.00.000.018480/2015-02 Voto: 2966/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES.  APREENSÃO  DE  SUBSTÂNCIAS  PSICOTRÓPICAS.  MPF:  DECLÍNIO.
DISCORDÃNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP). APREENSÃO ALFANDEGÁRIA EM SÃO
PAULO.  LOCAL DA CONSUMAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado em razão
da apreensão de substâncias psicotrópicos de uso proscrito no Brasil no dia 06/03/2014, na sede
da Empresa Correios na cidade de São Paulo. 2. O Procurador da República oficiante em São
Paulo  se manifestou pelo  declínio  de competência  em favor  do juízo  do local  da apreensão.
Discordância do magistrado. 3. No caso de tráfico internacional de entorpecentes por via postal, o
crime se consuma no local em que a droga é apreendida no País ou dele sai para o exterior, não
importando o seu destino ou sua origem. Precedentes do STJ, Terceira Seção: CC 132.897/PR,
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/06/2014; CC 109.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
01/08/2011;  CC 41.775/RS,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  DJ 14/06/2004.  4.  Súmula n°  528 do STJ:
Compete ao juiz federal  do local  da apreensão da droga remetida do exterior pela via  postal
processar  e  julgar  o  crime  de  tráfico  internacional.  5.  Em São  Paulo/SP,  portanto,  deve  ser
desenvolvida a persecução penal, uma vez que, no caso de tráfico internacional de entorpecentes
por  via  postal,  o  crime se consuma no local  da apreensão da droga,  não importando o seu
destino.  6.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  em São  Paulo  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).  Participou  da  votação  o  Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.
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045. Processo: 1.14.004.000312/2015-27 Voto: 2964/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171)
MEDIANTE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CPF DO REPRESENTANTE. REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MPE.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  PRESENÇA  DE  INTERESSE  DA  UNIÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL PELO MPF. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de
estelionato (CP, art. 171) mediante a utilização indevida do cadastro de pessoa física (CPF) do
representante.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuição  ao
Ministério Público Estadual, por entender se tratar de delito de estelionato entre particulares, não
havendo ofensa a bens, interesses ou serviços da União. 3. O conhecimento de que ocorreu o
uso indevido do CPF foi obtido quando o representante efetuou saque em sua conta corrente e
lhe foi informado que seu nome estava com restrição no CADIN, bem como em consulta à Receita
Federal verificou que constava débito de Imposto de Renda relativo ao ano de 2014, tendo sido
apresentada declaração de rendimentos quando o representante afirma ser isento do pagamento
do referido tributo. 4. Considerando a informação de que há débito em nome do representante
perante  a  Receita  Federal,  remanesce  o  interesse  público  federal  na  apuração  do delito  em
comento.  5.  Não homologação do  declínio  de atribuições  e  designação de outro  membro  do
Ministério Público Federal para dar continuidade à persecução penal.

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

046. Processo: 1.18.002.000238/2015-10 Voto: 2841/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  PRATICADO  CONTRA  INDÍGENA.  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).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de representação do Ministro de Estado
da Cultura, relatando suposto crime de injúria racial, tipificado no artigo 140, § 3º, do CP, cometido
contra oito índios Kayapós, na madrugada do dia 27 de julho de 2015, em Alto Paraíso, ocasião
em que foram forçados a descer do ônibus da Companhia Real Maia que os levaria de volta para
Palmas/TO, após terem participado como convidados do Encontro de Culturas Tradicionais da
Chapada  dos  Veadeiros.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que a mera participação de indígenas em
infrações penais, tanto na qualidade de autores, como na de vítimas, não é suficiente para atrair a
competência federal para processar e julgar o feito. 3. No caso é possível concluir que o fato foi
direcionado aos indígenas em razão de sua cultura ou costume, já que 8 (oito)  índios foram
forçados a descer do ônibus em que viajavam, obrigados a ficar ao relento no meio da estrada,
pois uma passageira não queria prosseguir viagem ao lado dos indígenas. Em razão da gravidade
deste fato, que foi noticiado em vários portais de comunicação, o Ministro de Estado da Cultura
Juca Ferreira solicitou intervenção do MPF. Afastada, assim, a aplicação do enunciado da Súmula
nº 140 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ademais, o conceito de direitos indígenas engloba os
direitos  individuais  dos índios e  os  relativos à  organização social,  aos costumes,  às  línguas,
crenças e tradições das comunidades indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam. 5. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer
hipóteses de cometimento de crimes por índio ou contra este, em decorrência da interpretação
sistemática dos artigos 109-IV e XI, c/c o artigo 231 da Constituição Federal.  6. Desta forma,
considerando que no presente caso a questão envolve direitos indígenas, que são indissociáveis
de sua cultura e de sua organização social, a competência para o processo e o julgamento dos
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crimes ora em análise é da Justiça Federal.  7.  Não homologação do declínio de atribuição e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

047. Processo: 1.23.006.000150/2015-06 Voto: 2911/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98). DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO
LAVRADO  PELO  IBAMA.  IMPEDIMENTO  DE  REGENERAÇÃO  NATURAL  DE  FLORESTA
NATIVA EM ÁREA EMBARGADA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR).
LESÃO  DIRETA AOS  SERVIÇOS  PRESTADOS  PELA ENTIDADE  AUTÁRQUICA FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurado  para  apurar  suposta
prática de crime ambiental consistente no descumprimento de embargo lavrado pelo IBAMA, o
que impediu a regeneração natural de área desmatada ilegalmente. 2. Declínio de atribuição sob
o fundamento de que a infração foi cometida em propriedade particular e não em área federal e,
assim, não ocorreu lesão a bens, serviços ou interesse da União. 3. Ao descumprir o embargo
lavrado pela autarquia federal, o infrator, em tese, causou dano, em potencial, diretamente aos
serviços prestados pela entidade fiscalizadora, no caso o IBAMA, no trato de questões ambientais.
5. Não homologação do declínio e designação de outro Membro do Ministério Público Federal
para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, a maioria,  deliberou pela  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 o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

048. Processo: 1.34.001.003358/2015-35 Voto: 2879/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  FABRICAÇÃO  DE  MEDICAMENTOS,  EM  DESACORDO  COM  AS
ORIENTAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CP,ART. 273, § 1º-B).
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32  2ª CCR/MPF). INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO
DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime previsto no art. 273, § 1º-B, do CP, em virtude
de fiscalização realizada pela  ANVISA que detectou que empresa teria deixado de garantir  a
qualidade e segurança de medicamentos.  2.  O Procurador da República oficiante  requereu o
declínio  de atribuições ao Ministério  Público estadual,  por  entender  que o mero resultado de
fiscalização realizada por órgão ou entidade federal (como a ANVISA) não tem o condão de trazer
o  feito  para  a  órbita  federal.  3.  O interesse  federal  está  consubstanciado  no  fato  de  que  a
produção de medicamentos em desacordo com as orientações da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA atenta contra serviço da União e contra os bens jurídicos (saúde e vida) que o
referido registro visa proteger, nos termos da Lei nº 9.782/99. 4. O art. 12 da lei 6.360/76 dispõe
que  nenhum  dos  produtos  de  que  trata  esta  Lei,  inclusive  os  importados,  poderá  ser
industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da
Saúde. 5. Os critérios de produção de medicamentos no país constituem em uma política pública
federal, regida por um serviço público federal, que expressam o interesse da União na matéria. 6.
Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o colegiado, 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 o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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049. Processo: DPF/RN-00373/2015-IP Voto: 2840/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299)  E  DE
DESCUMPRIMENTO  À  REQUISIÇÃO  MINISTERIAL  DE  DADOS  INDISPENSÁVEIS  À
PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 10 DA LEI N.º 7.347/1985). MANIFESTAÇÃO
PELO ARQUIVAMENTO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62-IV DA LEI COMPLEMENTAR
Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  CONTINUIDADE  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de falsidade ideológica (CP, art.
299) e de descumprimento à requisição ministerial de dados indispensáveis à propositura de Ação
Civil Pública (art. 10 da Lei n.º 7.347/1985). 2. Instauração de inquérito civil para apurar a notícia
de que professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte  UFRN, além de professor,
atuava como médico, o que contrariaria a veracidade do que ele vinha afirmando à UFRN em
declarações periódicas de não acumulação de cargos. 3. O MPF requisitou ao investigado, Diretor
Administrativo  do  instituto,  que  informasse  se  o  professor  prestava  serviços  naquele  local.
Decorrido o prazo assinalado sem resposta do investigado, reiterou-se a aludida requisição, que
restou respondida com a informação de que o professor não pertencia ao quadro de funcionários
do instituto. 4. Constatação por meio de contato telefônico e informação na internet de que o fato
afirmado pelo investigado era inverídico.  5.  Foi  expedida nova requisição ao investigado, que
retornaram sem resposta, apesar de constar a advertência quanto às possíveis consequências
legais em caso de desatendimento imotivado, notadamente a configuração, em tese, do delito
previsto no art. 10 da Lei n.º 7.347/1985. 6. No curso da instrução do Inquérito Policial restou
esclarecido que o investigado e o professor da UFRN são irmãos. 7. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  presente  apuratório,  por  entender  que  a  conduta  do
investigado  de  proteger  o  irmão  por  meio  da  declaração  falsa  e  pela  omissão  de  fornecer
informações não configuraria crime em virtude da possibilidade de o irmão do acusado eximir-se
da obrigação de depor como testemunha (art. 206 do CPP), bem como em virtude do princípio da
não autoincriminação ou princípio da inexibilidade de produção de prova contra si, contemplado
no art. 8º, § 2º, alínea g, do Pacto de São José da Costa Rica, ratificado pelo Decreto n.º 678, de
06  de  novembro  de  1992.  8.  Irresignado,  o  Procurador  da  República  oficiante  no  ICP
supramencionado,  interpôs  recurso  contra  a  promoção  de  arquivamento,  ressaltando  o
entendimento sustentado pelo Procurador da República oficiante não não pode ser aplicada ao
caso,  uma  vez  que  a  condição  de  parente  não  autoriza  a  prestação  de  informação  falsa  à
autoridade pública, e o o Pacto de São José da Costa Rica (art. 8º, item 2, alínea g) só se aplica
àquele que figure como réu, o que não é o caso dos autos. 9. O investigado, ocupante do cargo
de Diretor Administrativo do IOHN, era o responsável por fornecer as informações indispensáveis
à instrução  de futura  ACP,  mas,  ao  ser  questionado,  optou  por  fornecer informação falsa  ao
Ministério Público Federal. 10. O investigado não estava desobrigado de fornecer as informações
a ele requisitadas pelo MPF, uma vez que o próprio art.  206 do CPP determina a exceção à
dispensa da obrigação de depor quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se
a  prova  do  fato  e  de  suas  circunstâncias.  Além  do  mais,  o  investigado  não  figurou  como
testemunha, somente foi instado, mediante requisição (prerrogativa do membro do MPF, contida
no  art.  8º,  IV,  da  Lei  Complementar  n.º  75/93),  a  fornecer  informações  necessárias  para  a
instrução de procedimento investigatório. 11.O parentesco não é motivo apto a justificar a conduta
do investigado.  12. Quanto à aplicação do Pacto de São José da Costa Rica, verifica-se que o
princípio da não autoincriminação somente pode ser invocado quando a pessoa figure como réu
em ação penal  deflagrada ou contra  ela  pese investigação criminal.  Em nenhum momento o
investigado figurou como investigado, mas sim seu irmão.13. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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050. Processo: JF-AÇA-INQ-0001836-
73.2015.4.03.6107

Voto: 3006/2016 Origem: SJUR/PRM-SP - SETOR 
JURIDICO DA PRM/ARACATUBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA A ORDEM  TRIBUTÁRIA (ART.  1º,  I  E  II,  DA LEI
8.137/90). MPF: ARQUIVAMENTO, COM BASE NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 DO CPP, C/C A LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO Nº  28 DA 2ª
CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito
Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  de  crime  tributário  previsto  no  art.  art.  1º,  I,  da  lei
8.137/90, pelos representantes legais da empresa AM EVENTOS S/C LTDA, em concurso com
outros,  que  teriam reduzido  tributos  (IRPJ)  e  contribuições  sociais  (CSLL,  PIS  e  Cofins)  da
empresa, mediante declarações falsas de imposto de renda de pessoa jurídica entre os anos de
1999 e 2003, omitindo receitas de prestação de serviços para eximirem-na de parte do pagamento
de  impostos  de  renda  referente  aos  respectivos  exercícios.  2.  O  Procurador  da  República
requereu o arquivamento do inquérito com base na prescrição da pretensão punitiva do crime
previsto no art. 2º da Lei nº 8.137/90. 3. A Juíza Federal indeferiu o pleito de arquivamento porque
haveria justa causa para a persecução penal do crime previsto no art. 1º, I e II da Lei nº 8.137/90.
4.  Aplicação  do  enunciado  nº  28  da  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão:  Inadmissível  o
reconhecimento  da  extinção  da  punibilidade  pela  prescrição,  considerando  a  pena  em
perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da
presunção de inocência. 5. Incidência da Súmula nº 438 do STJ: É inadmissível a extinção da
punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal. 6. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

051. Processo: JF-CPS-0009260-75.2015.4.03.6105-
INQ

Voto: 2834/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342). AÇÃO
TRABALHISTA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  (ART.  62,  INC.  IV,  DA  LC  Nº  75/93).
POTENCIALIDADE LESIVA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APRONFUNDAMENTO DAS
INVESTIGAÇÕES.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Suposto  crime  de  falso
testemunho (CP, art. 342), praticado por testemunha da parte reclamante em ação trabalhista. 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  do  feito  por  entender  que  as
declarações prestadas pelo acusado não tiveram potencialidade lesiva na decisão do processo
em que foi proferida. Discordância do Magistrado 3. A figura típica descrita no art. 342 do Código
Penal,  apesar  de  descrever  crime  formal,  tem  como  pressuposto  para  sua  caracterização  a
existência  de  um dano em potencial,  isto  é,  que  a  falsidade  recaia  sobre  fato  juridicamente
relevante e pertinente ao objeto do processo de que se trate, ostentando aptidão para influenciar
no julgamento futuro da lide. 4. 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.  5.  No caso dos
autos,  a  testemunha  evidentemente  foi  contraditória  em  seu  depoimento,  inclusive  em
comparação à prova documental produzida nos autos. 6. 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.  7.  Designação de outro Membro do MPF 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

052. Processo: JF/SP-INQ-0010138-
63.2015.4.03.6181

Voto: 2987/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI n.º 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de contrabando,
previsto no art. 334 do Código Penal, em decorrência da apreensão de 1.360 maços de cigarro de
procedência duvidosa. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
com  suporte  no  princípio  da  insignificância,  levando  em  consideração  a  ofensa  mínima  da
conduta. Discordância do magistrado. 3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na
adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente,
do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 2. A importação ilegal de 1.360
maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  não  pode  ser  considerada  insignificante.
Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão.
Precedentes: STF, HC nº 120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013; STJ, AgRg no
REsp  1470256/MS.  3.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguimento da persecução penal.

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

053. Processo: TRE-SP-PCRIM-0000159-
58.2012.6.26.0399

Voto: 3007/2016 Origem: PRE/3ª REGIÃO - ANDRE 
DE CARVALHO RAMOS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A HONRA ELEITORAL. GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DE VÍDEO PELA INTERNET, OFENSIVOS DA HONRA DE CANDIDATO A PREFEITO COM O
OBJETIVO  DE  PREJUDICAR  SUA  CAMPANHA  ELEITORAL  EM  2012.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28  C/C LC 75/93,  ART.  62-IV).  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar  a  prática de
crime contra a honra de candidato a prefeito municipal na eleição de 2012 (CP, art. 140 c/c art.
141, §1º, II), por meio de mensagens encaminhadas pela internet. 2. O Promotor Eleitoral oficiante
promoveu o arquivamento por ausência de indícios de autoria. 3. O Juiz Federal discordou do
arquivamento promovido pelo membro do MPF. Revisão do Ministério Público Federal,  para o
exercício de sua função, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 4. Há
indícios da autoria dos vídeos tidos como ofensivos da honra do candidato e também dos atos
para sua divulgação na internet. Arquivamento prematuro. 5. Não homologação do arquivamento.

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

054. Processo: 1.15.000.002094/2015-68 Voto: 2946/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  INEXISTÊNCIA  DE  AÇÃO  FISCAL  OU  A
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº  75/93,
ART. 62, INC. IV). DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de
Fato instaurada para apurar a prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo
168-A) praticado por ex gestora da Secretaria Municipal de Educação de Acarape/CE, no período
de 01/2011 a 06/2011. 2. A Receita Federal do Brasil informou que o referido município teve como
última fiscalização de contribuições previdenciárias os períodos de 2009 e 2010. Que aderiu ao
parcelamento especial da Lei 12.810/2013. Porém, no tocante ao período de 2011 informou que
não consta fiscalização e que diante dos indícios apresentados, não há interesse fiscal para a
demanda,  tendo  em  vista  os  baixos  valores  envolvidos.  3.  Promoção  de  arquivamento,  ao
argumento  de  que  ausente  a  materialidade  do  delito,  pois  não  há  dados  para  se  aferir  o
quantitativo do débito junto aos Órgãos que detêm a legitimidade para constituir e cobrar a dívida.
Afirmou  também  que  o  valor  apurado  pelo  TCM  foi  considerado  baixo  demais  pelo  Órgão
Fazendário para constituir a dívida. 4. No caso do crime de apropriação indébita previdenciária
(168-A) não há necessidade de nenhum procedimento prévio para apurar o montante ou o valor
da contribuição previdenciária devida. O desconto ou retenção de certa quantia ao salário é ato
que  concerne  exclusivamente  ao  poder  decisório  do  empregador.  Assim,  se  há  valor  retido,
apurado segundo o próprio juízo do empregador, há a obrigação do recolhimento respectivo aos
cofres da Previdência Social, independente do fato de o valor descontado corresponder, ou não,
ao do crédito exigível. 5. Além disso, o tipo penal aperfeiçoa-se no momento em que nasce ao
empregador a obrigação jurídica de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de
desconto  previdenciário.  Nesse  caso,  conjugam-se  as  duas  condutas  previstas  no  tipo  penal
-"descontar" e "deixar de recolher". A discussão administrativa sobre o valor, portanto, é de todo
irrelevante  sob  tal  aspecto.  [...](HC  93874,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJ  de  11/4/08).  6.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

055. Processo: 1.15.005.000110/2015-38 Voto: 2895/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62-IV). IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS A
SEREM  REALIZADAS  PARA APURAR  A AUTORIA DO  CRIME.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a possível prática do
crime  de  estelionato  previdenciário,  descrito  no  art.  171,  §  3º  do  Código  Penal,  mediante  o
recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário  após  a  morte  do  titular,  que  se  deu  em
24/03/2005, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no valor de R$ 4.036,47. 2. O Procurador
da República promoveu o arquivamento do procedimento fundado no princípio da insignificância.
3. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício por 07 (sete) meses e a relevância
do bem jurídico protegido, não se mostra razoável a aplicação do princípio da insignificância dada
à relevância do bem jurídico protegido, porquanto não se trata de patrimônio particular, mas sim,
da coletividade de trabalhadores. A tutela jurídica não é apenas a integridade do erário, também
se  busca  a  proteção  da  confiabilidade  das  relações  entre  o  Estado  e  a  sociedade  e  sua
subsistência.. Não se trata de patrimônio particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não
é apenas a integridade do erário. Busca-se também a proteção da confiabilidade e da equidade
das relações entre o Estado e a sociedade e suas diversas formas de custeio. 4. Registre-se que
a 2ª  Câmara,  em casos semelhantes,  tem homologado as promoções de arquivamento,  mas
somente quando constatada a completa ausência de dolo na percepção indevida de até 3 (três)
meses, que não é o caso dos autos. 5. Destaca-se que ainda há diligências a serem realizadas,

30



Ata – 642ª Sessão de Revisão PGR-00128037/2016 

como a oitiva dos familiares do titular do benefício previdenciário, para a elucidação dos fatos. 6.
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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

056. Processo: 1.23.008.000120/2015-71 Voto: 2913/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  40  DA LEI  Nº
9.605/98. DESTRUIÇÃO DE 2,9 HA DE FLORESTA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO
SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime ambiental, previsto no art. 40 da
Lei  nº  9.605/98,  tendo  em vista  a  destruição  de  2,9  hectares  de  floresta  objeto  de  especial
preservação, sem autorização do órgão ambiental competente. 2. A Procuradora da República
oficiante,  considerando  inexpressiva  a  lesão  jurídica  praticada  pelo  autuado,  promoveu  o
arquivamento do feito com base no princípio da intervenção mínima. 3. A jurisprudência do STJ
tem sido cautelosa na aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, levando em
consideração  que  determinadas  agressões  têm potencial  capacidade  de  afetar  ecossistemas
inteiros, podendo gerar dano ambiental irrecuperável, bem como a destruição e até a extinção de
espécies da flora e da fauna, a merecer especial atenção do julgador. (REsp nº 1372370/RS, 5ª
Turma,  Rel.  Ministra  Laurita  Vaz,  DJe  04/09/2013).  Precedente  da  2ª  CCR (procedimento  nº
1.23.003.000139/2015-68). 4. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro
do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

057. Processo: 1.33.000.002558/2015-18 Voto: 3008/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP).
INSERÇÃO  DE  INFORMAÇÃO  FALSA  EM  GFIP.  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para
apurar  possível  crime  de  falsidade  ideológica  (art.  299  do  CP),  consistente  na  inserção  de
informação indevida de compensação em GFIP. 2. O Procurador da República oficiante promoveu
o  arquivamento,  ao  argumento  de  que  não  houve  crime,  mas  mera  submissão  de  fatos  e
documentos  à  apreciação  de  órgão  público,  visto  que  o  contribuinte  não  logrou  êxito  na
compensação. 3. As informações contantes na mídia eletrônica acostada aos autos dão conta de
que a empresa contribuinte  informou, indevidamente,  supostos créditos referentes a Título  da
Dívida Externa Brasileira em libra esterlina, os quais foram minuciosamente descritos no Relatório
Fiscal. Foi averiguado pela Receita Federal que a pessoa jurídica investigada fez inserir em GFIP
informação indevida de compensação, reduzindo, assim, o valor final das contribuições devida à
Previdência Social, sendo prematuro o arquivamento do presente procedimento, tendo em vista a
necessidade de realização de diligências aptas a averiguar a conduta perpetrada. 4. A tentativa de
execução extrajudicial e a suspensão da exigibilidade de crédito tributário com base em Títulos da
Dívida  Pública  Externa  é  recorrente  em  ações  que  tramitam  na  Justiça  Federal,  restando
reconhecida a ausência de liquidez e certeza dos referidos títulos (Relator Juiz Federal Rafael
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Paulo  Soares  Pinto,  TRF  1ª  Região.  Sétima  Turma.  DJ  01/08/2014.AG  -  AI
00768369220134010000). 5. O Ministério Público Federal não pode dispor da persecução penal
se  existentes  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva,  por  força  dos  princípios  da
obrigatoriedade  da  ação  penal  pública  e  do  in  dubio  pro  societate.  6.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

058. Processo: SR/DPF/MG-01225/2013-INQ Voto: 2994/2016 Origem: GABPR27-DBR - DANIELA
BATISTA RIBEIRO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de  bigamia  (CP,  art.  235).  Investigada,  ao  contrair  segundo
casamento, utilizou-se de certidão de casamento materialmente falsa constando data fraudulenta
de divórcio, supostamente emitida pelo Cartório de Registro Civil de Governador Valadares/MG. O
fato se tornou conhecido apenas em 24.07.2012. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR/MPF). Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União, de
suas  entidades  autárquicas,  ou  empresas  públicas  federais.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

059. Processo: SRPF-AP-00250/2011-INQ Voto: 2991/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de receptação (CP, art. 180), adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (CP, art. 311) e de descaminho (CP, art. 334), tendo em vista a
apreensão  de  motocicleta,  cuja  documentação  é  francesa,  com  placa  clonada.  1)  Crime  de
descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As investigações
não lograram desvendar  as  circunstâncias  da  importação  do  veículo.  Investigado  afirmou ter
comprado a motocicleta no Brasil, de outro particular. Ausência de lastro probatório mínimo para
se afirmar quem foi o responsável por introduzir a motocicleta em território nacional, iludindo o
pagamento de imposto devido pela  entrada da mercadoria.  2)  Crime de adulteração de sinal
identificador de veículo automotor (art. 311) e 3) Receptação (CP, art. 180). Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  33,  2ª  CCR).  Não  há,  a  princípio,  prejuízo  a  bens,  serviços  ou
interesses  diretos  e  específicos  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas.Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  o  Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.
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060. Processo: 1.11.000.000987/2015-18 Voto: 3012/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  de  ameaça  (art.  147  do  CP)  atribuído  a  Sargento  da  Aeronáutica,  a
funcionários terceirizados do Instituto Federal de Alagoas, e aos alunos do instituto. Inexistência
de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de seus entes. Ausência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

061. Processo: 1.16.000.002339/2015-10 Voto: 3013/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem econômica (art. 4º da Lei nº 8.137/90). Noticia
encaminhada pelo  CADE noticiando a conduta de abusar do poder econômico,  dominando o
mercado ou eliminando, total ou parcialmente, a concorrência mediante qualquer forma de ajuste
ou  acordo  de  empresas.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  n°  32  -  2a  CCR).
Entendimento jurisprudencial no sentido de que os crimes contra a ordem econômica, previstos na
Lei n.º 8.137/90,  são, em regra, de competência da Justiça Estadual,  salvo se comprovada a
efetiva  lesão  a  bens,  interesses  ou  serviços  da  União,  a  teor  do  artigo  109,  inciso  IV,  da
Constituição Federal. Precedente: STJ, AgRg no HC 269.029/DF, Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, DJe 04/12/2013. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal.Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

062. Processo: 1.17.001.000257/2015-93 Voto: 3017/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  de  suposto  crime  ambiental  e  de  usurpação  de  matéria  prima
possivelmente  pertencente  à  União.  Extração  ilegal  de  areia.  Manifestação  do  Departamento
Nacional de Produção Mineral  DNPM informando que o teor da denúncia não se enquadra no
conceito de jazida e lavra nos termos do art. 6 e art. 45 do Regulamento do Código de Mineração
(Decreto n. 62.934, de 2 de julho de 1968), tratando-se, em verdade, de obra civil. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União ou de seus entes. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  o  Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.
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063. Processo: 1.20.000.001030/2015-80 Voto: 2922/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada por meio da extração de cópia integral do IPL n.º 0499/2015 com vistas
a apurar o roubo de motocicleta. Consoante a cota da denúncia oferecida com base no IPL n.º
0499/2015, o procurador oficiante  declinou as razões da ausência de atribuição do Ministério
Público Federal.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).  Conforme se
observa,  a  cota  trata,  no  ponto,  de  declínio  de  atribuição   e,  pois,  de  arquivamento  indireto
submetido então à apreciação do Judiciário nos próprios autos do IPL. Eventual discordância do
magistrado nos autos do IPL implicará em remessa para pronunciamento da da 2ª CCR (art. 28,
do  CPP e  art.  62,  IV,  da  LC  n.º  75/1993).  Quanto  ao  presente  procedimento,  acolhe-se  o
entendimento do Procurador da República oficiante no referido IPL de que inexiste nos autos
qualquer ofensa a bens, serviços ou interesse da União. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

064. Processo: 1.22.009.000269/2015-88 Voto: 2995/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Instaurada a partir de representação de Construtora para apurar possível fraude
em documentos por integrantes do Programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). A Construtora entregou imóveis do Programa Minha Casa
Minha  Vida  sem  piso  cerâmico  em  alguns  cômodos.  Em  decorrência  de  insatisfação  da
população, a Presidente da República alterou o referido programa determinando a colocação de
piso  integralmente  em  todos  os  cômodos  de  forma  gratuita.  Beneficiários  ajuizaram  ações
pleiteando indenização a título  de danos morais  e materiais em razão de supostas despesas
decorrentes da colocação do piso às próprias expensas. Consta nos autos que todas as ações
ajuizadas  foram  contra  a  Construtora.  Ausência  de  indícios  de  irregularidades  na  gestão  do
programa social ou de desvio de verbas federais. Atos que não foram praticados contra a empresa
pública gestora do programa, mas sim em detrimento do patrimônio e da boa-fé de particulares.
Inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.
Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

065. Processo: 1.23.000.002631/2015-06 Voto: 2883/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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

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

066. Processo: 1.23.006.000183/2015-48 Voto: 2884/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

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

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

067. Processo: 1.23.006.000291/2015-11 Voto: 2887/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

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

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

068. Processo: 1.23.006.000312/2015-06 Voto: 2943/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Documentação encaminhada pela Secretaria Municipal  de Meio Ambiente do
Município de Dom Eliseu/PA, noticiando que determinado particular requereu Licença Ambiental
Rural-LAR naquela Secretaria, com o uso de dados falsos, a fim de receber benefício previsto no
Código Florestal que não cabem a sua fazenda. art. 69-A da Lei nº 9.605/98. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). As informações falsas foram prestadas em processo de
licenciamento ambiental municipal, a cargo da SEMMA do Município de Dom Eliseu/PA, sem que
haja notícia nos autos que a fazenda esteja em área protegida pela União, tampouco em território
desta,  de  modo que  não  houve  lesão  direta  à  administração  ambiental  federal.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participou  da  votação  o  Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.
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069. Processo: 1.34.014.000050/2013-27 Voto: 3035/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.JOSE DOS CAMPOS -SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62,
IV). RECURSO DO PROCURADOR OFICIANTE. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL. POSSÍVEL PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGO DE AZAR
E OUTROS CRIMES DE COMPETÊNCIA ESTADUAL.  ENUNCIADO Nº  37,  DESTA 2ª  CCR.
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 1. Trata-se de Registro Especial instaurado a partir de Inquérito
Civil Público com o fim de apurar suposta prática do crime de desobediência a decisão judicial
sobre  perda  ou  suspensão de  direito  (CP,  art.  359).  2.  O Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento pela ausência de requisitos para início da persecução penal, o que foi
homologado por esta 2ª CCR. 3. O Parquet interpôs Pedido de Autorização para dar continuidade
às investigações na Justiça Comum Estadual, sob o argumento de que as condutas analisadas
podem caracterizar outros crimes e contravenção penal de competência da Justiça Estadual. 4.
Possíveis crimes e contravenções residuais de competência da Justiça Estadual, consistente na
exploração de jogo de bingo em lugar acessível ao público, falsidade ideológica e lavagem de
capitais,  mostrando-se  necessária  a  remessa  de  cópia  dos  autos  para  o  Ministério  Público
Estadual de Caçapava/SP. 5. Enunciado nº 37 da 2ª CCR: Não é atribuição do Ministério Público
Federal a persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo
a  bem,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou
empresas públicas. (Ref.: Art. 109, IV da CF e da Súmula 38 do STJ). 6. Remessa de cópia dos
autos ao Ministério Público Estadual para análise dos supostos crimes estaduais perpetrados.

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

070. Processo: 1.34.029.000167/2015-11 Voto: 2941/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARATING/CRUZEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática dos crimes de fraude no pagamento por meio de cheque (CP, art.
171, §2º, VI) e falsidade ideológica (CP, art. 299). Emissão de cheques sem provisão de fundos e
inserção de dados falsos em contrato social de empresa privada. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32). A contratação da empresa denunciada para a execução de programa habitacional federal
(Minha Casa Minha Vida) poderia indicar a prática de crime em detrimento da Caixa Econômica
Federal. Contudo, a referida empresa pública federal informou que os contratos celebrados com a
empresa  investigada  foram rescindidos,  em razão  do  descumprimento  do  cronograma físico-
financeiro  pela  contratada,  e  que  está  adotando  medidas  judiciais  para  a  execução  das
penalidades contratuais e para o ressarcimento dos prejuízos causados. Não consta dos autos
indícios de fraude praticada pela empresa em detrimento da Caixa Econômica Federal  ou do
Programa Minha casa Minha vida. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

071. Processo: 1.36.000.000964/2015-34 Voto: 2978/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia realizada na sala de atendimento ao cidadão informando negociações
irregulares de lotes e falta de infraestrutura em assentamento. Revisão de declínio (Enunciado nº
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32).  Supostas  irregularidades  relacionadas  à  infraestrutura  do  assentamento  já  estão  sendo
apuradas no Inquérito Civil nº 1.36.000.000411/2013-10. Ausência de providência a ser adotada.
Com relação a suposta negociação irregular de lote do projeto de assentamento houve prejuízo
unicamente à vítima, pois o terreno continua sendo de propriedade do INCRA. Inexistência de
elementos  que  evidenciem  prejuízo  a  bens,  interesses  ou  serviços  do  INCRA.  Ausência  de
elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

072. Processo: DPF/AGA/TO-00046/2014-INQ Voto: 2833/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial.  Uso de documento falso e de estelionato (304 e 171, § 3º,  do CP). Diretor
Acadêmico da Universidade Federal do Tocantins (UFT) deu conta da existência de documento
supostamente atribuído a ele com assinatura falsa, que, por sua vez, embasou a prestação de
serviço de transporte por parte da universidade. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-
IV). Após a colheita de vários depoimentos, percebeu-se a ocorrência de, pelo menos, três usos
de documento falso com a finalidade de obter vantagem consistente em transporte de pessoas.
Contudo, as diligências efetuadas não lograram êxito em alcançar elementos mínimos de autoria.
Ausência de linha investigativa plausível de investigação a justificar novas diligências. Inexistência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

073. Processo: DPF/GVS/MG-00206/2012-INQ Voto: 2862/2016 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.  Medidas  administrativas
adotadas pelo órgão de fiscalização foram suficientes para sanar as irregularidades. Prejuízo ao
erário de R$ 19.025,02, mas foi devidamente quitado pela empresa em 22/11/2013. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

074. Processo: DPF/JFA-00279/2015-INQ Voto: 2926/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
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Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,IV). O investigado, quando ouvido em sede policial,
informou que teria feito interpretação diversa do questionamento do juiz, acreditando, em razão
disso, ter havido um mal entendido. Ausência de potencialidade lesiva na afirmação, pois, além do
aparente equívoco, o fato questionado pelo juiz dependeria, substancialmente, da realização de
prova pericial. Entendimento de que, para a configuração do crime em questão, é necessário que
haja divergência entre a declaração da testemunha e o que ela efetivamente sabe sobre os fatos,
o que não restou demonstrado nos autos. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

075. Processo: DPF/JFA-00372/2014-INQ Voto: 2863/2016 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  ocorrência  de  irregulararidades  mediante  malversação  de  verbas
federais  obtidas  a  partir  de  financiamento  público  do  BNDES,  destinado  ao  pagamento  de
indenizações aos desapropriados e atingidos pela construção de usina hidrelétrica. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação informava que havia fraude no pagamento
das indenizações,  uma vez  que  algumas  pessoas receberam indenizações significativamente
superiores.  A empresa  responsável  informou  que  48% das verbas  para  construção  da  usina
hidrelétrica  foram provenientes  de  recursos  privados.  Destacou  que  não  se  valeu  de  verbas
públicas federais para o pagamento das indenizações, mas sim de verbas privadas. Comunicou
também  que  os  recursos  recebidos  do  BNDES  foram  para  implantação  da  usina  e  para
investimentos sociais. O BNDES expediu nota técnica informando que é considerável item não
financiável  a  aquisição  de  terrenos  e  desapropriações.  Pagamentos  realizados  a  título  de
indenizações por desapropriação não foram objeto de apoio financeiro do BNDES. Ausência de
indícios da prática de crime. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

076. Processo: DPF/JFA-00446/2014-INQ Voto: 2982/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de roubo majorado praticado em detrimento dos Correios. CP,
art.  157,  §2º,  I  e  II.  Cidadão adentrou  na  agência  dos  Correios,  rendeu um dos clientes  da
Agência, exigindo que fossem entregues o dinheiro do banco postal e dos demais clientes, exigiu
também que fossem entregues os celulares das vítimas, momento em que foi apressado por seu
comparsa para fugirem, saindo em seguida e tomando rumo ignorado. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Conforme relatado pela testemunha, proprietária de uma loja
localizada em frente a agência, referido ato criminoso foi praticado por dois indivíduos, os quais se
utilizaram de  uma moto  YBR,  cor  vermelha,  sem para-lamas  traseiro  e  sem placa,  na  fuga.
Contudo, após diligências,  em que pese a testemunha tenha reconhecido um dos autores do
roubo, verifica-se que o possível autor faleceu em 14/11/2013. E, apesar de todas as medidas
adotadas pela Polícia Federal, não foi possível localizar o outro possível autor do delito objeto
deste apuratório. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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077. Processo: JF-FRA-PIMP-0001763-
83.2015.4.03.6113

Voto: 2875/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: PROCEDIMENTO  CRIMINAL.  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.  VIÁVEL  O  ARQUIVAMENTO  DE  PROCEDIMENTO  QUE  APURE
APREENSÃO DE ATÉ, 153 MAÇOS DE CIGARRO, 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 criminal instaurado
para  apurar  possível  crime  de  contrabando,  previsto  no  art.  334-A  do  Código  Penal,  em
decorrência da apreensão de 36 (trinta e seis) maços de cigarro de procedência estrangeira. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da
insignificância,  levando  em  consideração  a  ofensa  mínima  da  conduta.  Discordância  do
magistrado.  3.  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. 4. 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). 5. 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. 6. No caso presente, observada a norma de regência, se revela viável o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (36
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. 7. Insistência no arquivamento do feito.

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

078. Processo: JF/URA-NOTCRI-0005378-
84.2015.4.01.3802

Voto: 3019/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  AMBIENTAL:  CAUSAR  DANO  DIRETO  OU  INDIRETO  ÀS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (ART. 38 DA LEI 9.605/98) ARQUIVAMENTO INDIRETO (ART.
62, INCISO IV C/C ART. 28 DO CPP). 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática de crime ambiental em propriedade localizada na Área de Preservação Permanente da
UHE de Volta Grande, no Rio Grande. 2. O Procurador da República oficiante arquivou o inquérito
porque o novo Código Florestal operou reformatio in mellius. Discordância do Magistrado baseada
na inconstitucionalidade da norma. 3. Procede o argumento do Procurador, de que Na esfera
criminal, em que pese o entendimento do Ministério Público Federal de que a área de preservação
permanente ao redor dos reservatórios artificiais permanece de 100 (cem) metros, seja sob o
argumento da irretroatividade da norma ambiental menos protetiva, adotado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, seja sob a tese da inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº
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12.651/2012  que  disciplinam  as  áreas  de  preservação  permanente,  é  de  se  ver  que  as
disposições do 'novo Código Ambiental' que retrocedem na preservação do meio ambiente para a
presente e futuras gerações constituem 'novatio legis in mellius', retroagindo, repita-se, no âmbito
penal, em benefício do infrator. (fl. 87v). 4. Homologação do arquivamento.

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

079. Processo: JF/URA-0005336-35.2015.4.01.3802-
NOTCRI

Voto: 3010/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  AMBIENTAL:  CAUSAR  DANO  DIRETO  OU  INDIRETO  ÀS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (ART. 38 DA LEI 9.605/98) ARQUIVAMENTO INDIRETO (ART.
62, INCISO IV C/C ART. 28 DO CPP). 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática de crime ambiental em propriedade localizada na Área de Preservação Permanente da
UHE de Volta Grande, no Rio Grande. 2. O Procurador da República oficiante arquivou o inquérito
porque o novo Código Florestal operou reformatio in mellius. Discordância do Magistrado baseada
na inconstitucionalidade da norma. 3. Procede o argumento do Procurador, de que Na esfera
criminal, em que pese o entendimento do Ministério Público Federal de que a área de preservação
permanente ao redor dos reservatórios artificiais permanece de 100 (cem) metros, seja sob o
argumento da irretroatividade da norma ambiental menos protetiva, adotado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, seja sob a tese da inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº
12.651/2012  que  disciplinam  as  áreas  de  preservação  permanente,  é  de  se  ver  que  as
disposições do 'novo Código Ambiental' que retrocedem na preservação do meio ambiente para a
presente e futuras gerações constituem 'novatio legis in mellius', retroagindo, repita-se, no âmbito
penal, em benefício do infrator. (fls. 90-verso e 91). 4. Homologação do arquivamento.

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

080. Processo: JF/URA-0005382-24.2015.4.01.3802-
NOTCRI

Voto: 3009/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  AMBIENTAL:  CAUSAR  DANO  DIRETO  OU  INDIRETO  ÀS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (ART. 38 DA LEI 9.605/98) ARQUIVAMENTO INDIRETO (ART.
62, INCISO IV C/C ART. 28 DO CPP). 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática de crime ambiental em propriedade localizada na Área de Preservação Permanente da
UHE de Volta Grande, no Rio Grande. 2. O Procurador da República oficiante arquivou o inquérito
porque o novo Código Florestal operou reformatio in mellius. Discordância do Magistrado baseada
na inconstitucionalidade da norma. 3. Procede o argumento do Procurador, de que Na esfera
criminal, em que pese o entendimento do Ministério Público Federal de que a área de preservação
permanente ao redor dos reservatórios artificiais permanece de 100 (cem) metros, seja sob o
argumento da irretroatividade da norma ambiental menos protetiva, adotado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, seja sob a tese da inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei nº
12.651/2012  que  disciplinam  as  áreas  de  preservação  permanente,  é  de  se  ver  que  as
disposições do 'novo Código Ambiental' que retrocedem na preservação do meio ambiente para a
presente e futuras gerações constituem ''novatio legis in mellius', retroagindo, repita-se, no âmbito
penal, em benefício do infrator. (fls. 90-verso e 91). 4. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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081. Processo: SPF/RR-0066/2014-INQ Voto: 2947/2016 Origem: GABPR4-MAL - MIGUEL 
DE ALMEIDA LIMA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça (artigos 129 e 147,
ambos do CP), tendo em vista a notícia apresentada por particular que aduz ter sofrido agressões
e ameaças de morte por parte de indígenas que haviam invadido à Secretaria Especial de Saúde
Indígena  SESAI/RR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências. Restou
demonstrado que os indígenas adentraram nas dependências da SESAI-RR para reivindicar seus
direitos fundamentais à saúde e qualidade de vida. A Secretaria Especial  de Saúde Indígena,
como  órgão  diretamente  responsável  pela  assistência  e  amparo  no  âmbito  de  tais  povos
tradicionais, é vista pelos índios como extensão de sua comunidade. Ademais, estou explicitado
nos autos que não houve agressão por parte dos indiciados. No que tange à grave ameaça, essa
igualmente não se configura, haja vista que os índios indicaram retirar a vítima do recinto caso ela
não cumprisse os termos derivados do protesto. Ato incapaz de causar injusto de consequências
relevantes para a vítima. Constatação de que o ato praticado pelos pela comunidade indígena
possuía  apenas  um condão  simbólico,  representando  um descontentamento  com  a  situação
precária  da  saúde  indígena na  região.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  criminal.
Homologação do arquivamento.

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

082. Processo: SR/DPF/PA-00146/2014-INQ Voto: 2918/2016 Origem: SJUR/PRM-PA - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/PARAGOMINAS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  ocorrência  do  crime  de  falsificação,  corrupção,  adulteração  ou
alteração  de produtos destinados a fins  terapêuticos ou medicinais  (CP,  art.  273)  atribuído a
funcionário da INFRAERO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Medicamentos
importados pela Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará (SEPA) ficaram acondicionados
sob a responsabilidade da INFRAERO desde a sua chegada no país (em 01/02/2011) até o seu
desembaraço (05/05/2011). No entanto, foi constatado que o acondicionamento foi realizado em
temperatura inadequada, o que tornou o produto impróprio para uso. INFRAERO informou que a
embalagem do produto continha informação de que deveria ser acondicionado em câmara fria, em
temperatura de 2ºC a 8ºC, sem qualquer outra recomendação adicional, o que foi prontamente
atendido.  Acontece  que  a carga  estava  lacrada  em embalagem de  papelão,  o  que  deixou  a
temperatura interna maior do que a recomendada para a conservação do medicamento, fato este
que não foi informado a INFRAERO. Recomendações foram cumpridas pela autarquia federal.
Ausência  de indícios da prática do fato criminoso. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

083. Processo: 1.04.100.000060/2015-94 Voto: 2990/2016 Origem: PRR/4ª REGIÃO - PORTO 
ALEGRE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de falsidade eleitoral,
por  parte  de  Deputado  Estadual,  eleito  nas  eleições  de  2014.  CE,  art.  350.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prestação de contas encaminhada pelo TRE/RS, a pedido
do MPE, para que fosse juntada aos autos cópia de recibo eleitoral relativo à doação controversa.
Diligências realizadas.  Oitiva do Deputado Estadual.  Suposto doador não foi  encontrado, pois
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mudou-se para outro estado. Esclarecimento de que a doação foi efetuada por meio de um jantar
de final de campanha, com a participação do doador e sua família. Erro material constou o nome
da menor como doadora, no lugar de seus representantes. Ingresso de R$ 25,00. Inexistência de
dolo  específico  de  fraudar  ideologicamente  um  documento  para  fins  eleitorais.  Ausência  de
potencial lesividade do fato no resultado do pleito. Atipicidade da conduta. Precedente  2ª CCR:
Procedimento  nº  1.04.100.000058/2015-15.  Sessão  632,  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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

084. Processo: 1.14.000.000187/2013-23 Voto: 2802/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  do  crime  de  homicídio  (CP,  art.  121)
praticado por agentes estatais do Governo, em desfavor de vítimas oponentes ao regime militar.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 1971 e 1972. Todas as
direções  investigativas  adotadas  resultaram  no  lamentável  quadro  de  ausência  de  provas,
sobretudo em razão do grande lapso de tempo transcorrido desde a data dos fatos. Em que pese
as circunstâncias relatadas façam presumir que as vítimas, mãe e filha, tenham sofrido atos de
violência pelo agentes estatais, os quais resultaram em suas mortes, não foram coligadas aos
autos  provas  concretas  que  pudessem subsidiar  a  deflagração  de  Ação  Penal.  Ausência  de
indícios de autoria delitiva ou de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento, ressalvado o 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

085. Processo: 1.14.000.000191/2013-91 Voto: 2949/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  do  crime  de  homicídio  (CP,  art.  121)
praticado por agentes estatais do Governo,  em desfavor de estudante que seria oponente ao
regime militar. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 1977. Óbito
registrado como suicídio,  tendo a vítima se atirado do viaduto do Politeama em Salvador/BA.
Todas as diligências investigativas efetuadas informaram que o estudante falecido não constava
na lista  oficial  de  mortos  e  desaparecidos  do  Estado  Brasileiro,  bem como não  há  qualquer
registro  dele  nas  investigações  da  Comissão  da  Verdade.  Depoimento  do  irmão  da  vítima
informando que não sabia se o irmão tinha participação em algum movimento contra o Governo à
época, tendo acreditado, de fato, que ocorreu suicídio. Vigilante que estava próximo ao local do
acidente informou em depoimento que avistou a vítima deitada no corrimão de um viaduto, tendo
ela caído em seguida, não tendo visto ninguém a empurrando. Não foram coligadas aos autos
provas concretas que pudessem subsidiar a deflagração de Ação Penal. Ausência de indícios de
autoria delitiva ou de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação
do arquivamento, ressalvado o 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

086. Processo: 1.15.004.000008/2015-42 Voto: 2847/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos no art. 297, §4º CP e art. 337-A do CP.
Suposta omissão na CTPS de vínculo empregatício. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  IV).  Reconhecimento  posterior  do  vínculo  trabalhista  pela  Justiça  do  Trabalho.  No  caso,
apesar do reclamante ter informado nos autos da reclamatória trabalhista que exercia a função de
vendedor externo de 14/10/2010 a 14/10/2013, somente houve o reconhecimento, em sentença,
do vínculo empregatício, com base em documentos constantes dos autos judiciais do período de
15/01/2013  a  30/09/2013.  O  próprio  magistrado  sentenciante  reconheceu  a  fundada  dúvida
existente quanto à natureza da relação estabelecida entre o reclamante e a empresa reclamada,
quanto à existência de relação de trabalho ou de emprego, bem como quanto à sua duração.
Inexistência  de dolo  contemporâneo à suposta conduta delitiva  por  parte  do investigado,  que
pautava sua conduta na crença de que não havia o vínculo trabalhista na relação de prestação de
serviços que mantinha com o empregado/reclamante. Ausência de indícios de fraude. Atipicidade
da conduta. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.34.007.000098/2014-13, Voto n° 3838/2014,
Sessão n° 599, de 26/05/2014, unânime). Homologação do arquivamento.

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

087. Processo: 1.16.000.000884/2015-71 Voto: 3000/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal  instaurado para investigar  as circunstâncias da morte  de
cidadão durante a  Ditadura Militar.  Revisão  de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Fato
ocorrido em 1970. Todas as direções investigativas adotadas resultaram no lamentável quadro de
ausência de provas acerca da possível tortura a que tenha se submetido a vítima e resultado em
sua morte, sobretudo em razão do grande lapso de tempo transcorrido desde a data dos fatos,
bem como da ausência de interesse dos respectivos familiares em prosseguir nas investigações.
Em que pese as circunstâncias relatadas façam presumir  que a vítima tenha sofrido atos de
violência em decorrência de sua posição política, não foram coligadas aos autos provas concretas
que pudessem subsidiar a deflagração de Ação Penal. Ausência de indícios de autoria delitiva ou
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento,
ressalvado o 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

088. Processo: 1.22.003.000975/2015-80 Voto: 3014/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Notícia  de  Fato.  Afixação  de  cartazes  com símbolo  da
Charanga no campus da Universidade Federal de Uberlândia, onde havia expressões ofensivas,
misóginas  e  homofóbicas,  fomentando  o  ódio,  o  preconceito  e  causando  constrangimento  à
comunidade acadêmica. Conteúdo ofensivo, misógino e homofóbico presente também nos hinos
das Baterias das Atléticas das Engenharias e da Medicina. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Infere-se  das  explicações  prestadas  pelos  Diretórios  das  Associações  Atléticas
Acadêmicas da Engenharia e da Medicina que não é possível imputar a autoria dos supostos
crimes aos representantes legais destas Associações. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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089. Processo: 1.23.000.001428/2015-12 Voto: 3038/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de pesca proibida (Lei nº 9.605/98, art. 34, parágrafo único, II).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado foi flagrado em período no qual
a  pesca  era  proibida,  sem  autorização  do  órgão  competente,  no  município  de  Limoeiro  do
Arari/PA,  na  posse  de  uma  rede  de  4.860  metros.  Não  havia  peixe.  Aplicação  de  multa
administrativa de R$ 1.000,00. Caracterização de meros atos preparatórios impuníveis. O art. 36
da Lei nº 9.605/98 considera pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender
ou  capturar  espécimes  dos  grupos  dos  peixes,  crustáceos,  moluscos  e  vegetais  hidróbios,
suscetíveis  ou  não  de  aproveitamento  econômico,  ressalvadas  as  espécies  ameaçadas  de
extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. O art. 42, parágrafo único do Decreto
nº  6.514/2008,  entende  por  ato  tendente  à  pesca  aquele  em  que  o  infrator  esteja  munido,
equipado ou armado com petrechos de pesca, na área de pesca ou dirigindo-se a ela. No caso
dos  autos,  a  embarcação  estava  preparada  para  a  prática  delitiva,  mas  não  iniciou  os  atos
executórios (ou tendentes) à pesca. É o que estabelece o art. 31 do Código Penal: O ajuste, a
determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis,
se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Homologação do arquivamento.

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

090. Processo: 1.23.001.000498/2015-35 Voto: 2888/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Transporte e venda de madeira serrada sem licença da autoridade competente
(art.  46  da  Lei  nº  9.605/98).  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conduta
verificada em 19/04/2006. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Prescrição da
pretensão punitiva, já que decorridos quase 10 anos da data dos fatos (art. 109, V, CP). Extinção
da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

091. Processo: 1.24.000.001884/2015-17 Voto: 2835/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299, CP) confessado por testemunha
em audiência de ação ordinária.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  artigo 62,  inciso IV).  O
representado, na qualidade de testemunha em audiência,  informou que no ano de 2007 tirou
guias  de  transporte  de  animais  (GTAs)  em seu  nome para  beneficiar  terceiros.  Documentos
supostamente  produzidos  naquela  época  com  informações  inverídica  para  movimentação  de
gado. Considerando o transcurso do tempo e a própria natureza dos eventos, a qual demanda a
localização  de  documentos  antigos  de  trânsito  de  animal,  de  existência  e  localização  pouco
prováveis, forçoso concluir pela falta de indícios mínimos que consubstanciem o início de uma
apuração criminal formal. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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092. Processo: 1.24.001.000257/2015-59 Voto: 2898/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática dos crimes de fraude à execução (CP,
art.  179)  e  contra  a  ordem  tributária  (artigos  1º  e  2º,  da  Lei  nº  8.137/90).  Os  sócios-
administradores da empresa executada, incluídos no polo passivo da execução fiscal em razão da
dissolução irregular da pessoa jurídica, teriam alienado diversos imóveis antes do pagamento do
débito tributário. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não se presume fraudulenta
a alienação por justo preço, como ocorreu no presente caso, bem como que não deu ensejo à
insolvência  do  devedor.  Nota-se  que  o  débito  exequendo  é  de  R$  85.863,81,  enquanto  os
rendimentos provenientes das vendas, em 2012, chegou a cerca de R$ 6 milhões de reais. Não
foram esgotadas as medidas e diligências cabíveis para a identificação do patrimônio penhorável
dos devedores na seara fiscal. Ausência de indícios mínimos do crime de fraude à execução.
Homologação do arquivamento.

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

093. Processo: 1.25.002.000337/2008-38 Voto: 2992/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta prática do crime de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A), cometido por empresa que deixou de declarar em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social) os valores pagos para Cooperativas
de saúde.  Revisão de arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Segundo informação da Receita
Federal, os débitos em questão encontram-se no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-
CARF, não havendo constituição do crédito tributário. Crime de natureza material, cuja ocorrência
depende da constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula
Vinculante  da  Suprema Corte.  Precedentes  do  STJ:  RHC 24.876/SC,  Marco  Aurélio  Bellizze,
Quinta  Turma,  DJe 19/03/2012;  HC 114.051/SP,  Jorge Mussi,  Quinta  Turma,  DJe 25/04/2011.
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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

094. Processo: 1.25.011.000021/2015-66 Voto: 3015/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Apuração  de  cumprimento  de  sentença  proferida  pela
Justiça Federal  em matéria previdenciária e atuação do advogado da causa. Notícia de Fato.
Recebimento  de  valores  indevidos  a  título  de  honorários  advocatícios  no  momento  do
cumprimento  da  sentença  que  garantiu  aposentadoria  por  tempo  de  serviço  ao  requerente.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Infere-se  que  a  quantia  transferida  ao
advogado não se mostra exorbitante. Ao contrário, corresponde ao pactuado entre as partes nos
contratos de honorárias advocatícios, sendo de conhecimento do requerente a cobrança desses
valores,  não  estando  configurada  a  transindividualidade  do  direito.  Homologação  do
arquivamento.

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

095. Processo: 1.25.011.000066/2015-31 Voto: 2839/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  ocorrência  de  estelionato  em  decorrência  de
recebimento irregular de benefício previdenciário (CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). O beneficário, nos anos de 2003 a 2010 recebia auxílio-doença no valor de
03 salários mínimos, que foi suspenso ainda no ano de 2010 por ausência de incapacidade para o
trabalho. No mesmo ano o beneficiário intentou ação judicial,  sendo constatado que o mesmo
preenchia os requisitos para a concessão de novo benefício, porém foi concedido como sendo
trabalhador  rural  e  no  valor  de  apenas  01  salário  mínimo.  Inconformado  com  a  quantia,  o
beneficiário alega que nunca foi trabalhador rural, sendo que em entrevista ao INSS afirmou que
trabalhava na roça. Tal fato foi confirmado por testemunhas arroladas pelo próprio benefiário. Foi
prolatada sentença alegando que o beneficiário fazia jus ao benefício. Ausência de indícios da
prática de crime. Homologação do arquivamento.

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

096. Processo: 1.28.200.000123/2014-61 Voto: 2917/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAICÓ-RN

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  coação contra testemunhas no curso dos autos
judiciais que tramitam na 9º Vara da Subseção Judiciária de Caicó/RN. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Após a colheita dos depoimentos de todos os possíveis envolvidos e
indicados  no  possível  ato,  não  foi  possível  reunir  elementos  de  prova  capazes  de  indicar  a
materialidade  e  autoria  delitivas.  Constatou-se  apenas  um conjunto  de  relatos  baseados  em
informações imprecisas fornecidas por terceiros, ou de boatos que percorrem o caso. Ausência de
indícios mínimos da prática do fato criminoso. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

097. Processo: 1.29.000.000898/2012-94 Voto: 2846/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAPÃO DA CANOA-RS

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

Ementa: Inquérito  Civil.  Possível  prática  de  estelionato  em  decorrência  de  recebimento  irregular  de
benefício previdenciário (CP, art. 171, §3º). Notícia de que segurada teria omitido relação conjugal
com a finalidade de manter o recebimento de beneficio previdenciário. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a  autarquia  previdenciária  informou  não  ter  localizado
nenhuma espécie de beneficio em nome da segurada. Foi  solicitada a realização de consulta
perante a SNP/SINASSPA para apurar quem efetivamente seria titular de beneficio previdenciário.
Em  resposta,  foi  informado  que  não  foram  encontrados  benefícios  ativos  no  nome  da
representada.  Em  pesquisa  aos  órgãos  oficiais,  restou  constatado  que  a  representada  era
beneficiária de pensão por morte instituída a partir do óbito de seu genitor, o qual era servidor
público estadual, segurado vinculado ao Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
IPERGS. Informação de que o benefício foi cancelado em 2012 por meio de decisão proferida no
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âmbito da justiça estadual. Objeto exaurido, uma vez que o beneficio previdenciário encontra-se
atualmente  cancelado.  A  persecução  anterior  ao  processo  administrativo  foi  promovida
previamente à representação que deu origem a este expediente pela Promotoria de Justiça da
Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre, razão pela qual deixo de remeter ao Ministério
Público Estadual. Homologação do arquivamento.

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

098. Processo: 1.29.000.002884/2015-58 Voto: 2979/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Empregador teria deixado de apresentar  documentos sujeitos a inspeção do
trabalho  no  dia  e  hora  fixados,  bem  como  não  efetuou  o  recolhimento  de  indenização
compensatória do FGTS dos trabalhadores. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Com relação à não apresentação de documentos sujeitos a inspeção do trabalho no dia e hora
marcados, trata-se de infração administrativa com imposição de multa (art. 630, §6°, da CLT).
Quanto à suposta ausência de recolhimento de FGTS, tal fato não configura, por si  só, ilícito
penal,  conforme  precedentes:  STF,  HC  72.271  e  2ª  CCR,  1.14.010.000171/2013-00  e
1.14.013.000039/2014-41. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação
do arquivamento.

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

099. Processo: 1.29.000.003385/2015-88 Voto: 3016/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Ofício  oriundo  da  20ª  Vara  Federal  de  Porto  Alegre/RS.  Crime  de  falso
testemunho nos autos de ação previdenciária para fins de concessão de benefício de pensão por
morte. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de potencialidade lesiva das
declarações. Desnecessidade de atuação do jus puniendi estatal. Homologação do arquivamento.

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

100. Processo: 1.29.000.003739/2015-94 Voto: 2985/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  do  crime  de  falso  testemunho  (art.  342,  CP),  ocorrido  em
reclamação trabalhista.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Depoimentos  das
testemunhas foram divergentes entre si.  Sentença trabalhista foi expressa ao desconsiderar o
valor probatório do depoimento, formando seu entendimento a partir de outras provas. Ausência
de relevância jurídica e de aptidão para influenciar no deslinde do feito e, consequentemente, de
potencialidade lesiva. Atipicidade da conduta. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.
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101. Processo: 1.30.004.000062/2015-81 Voto: 2803/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Trata-se de Representação formulada por advogado para
apurar possíveis irregularidades nos autos de Reclamação Trabalhista, já instruída e sentenciada.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Advogado da empresa reclamada alegou que
a parte reclamante teria omitido o nome do representante legal da empregadora com intuito de
evitar o conhecimento da existência do processo, provocando a citação editalícia, o que culminou
com a revelia. Argumentos no sentido de responsabilizar a Oficiala de Justiça atuando no caso.
Diligências. Manifestação da Oficiala de Justiça infomando que realizou todos os procedimentos
elencados na lei processual trabalhista com intuito de localizar o representante da reclamada,
sendo  constatado  que  a  mesma  já  não  funcionava  no  local  indicado.  Ausência  de  indícios
mínimos da prática do fato criminoso de tráfico internacional de mulheres. 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

102. Processo: 1.36.001.000376/2014-18 Voto: 2885/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  QUEBRA  DE  SIGILO  FISCAL.  MPF:
ARQUIVAMENTO.  TROCA DE  INFORMAÇÕES  ENTRE  AUTORIDADES  ADMINISTRATIVAS.
RECURSO  REPRESENTANTE.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62-IV  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº  75/93).  LEGALIDADE  DO  ATO.  ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento
Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  representação  formulada  por  servidor  público
municipal investigado em PAD, requerendo a apuração e promoção da responsabilidade, referente
à possível ilegalidade na quebra do sigilo fiscal de seus dados e abuso de poder por parte do
Prefeito  solicitante  dos  dados.  2.  Instauração  de  inquérito  civil  para  apurar  a  notícia  de  que
professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte  UFRN, além de professor, atuava
como  médico,  o  que  contrariaria  a  veracidade  do  que  ele  vinha  afirmando  à  UFRN  em
declarações periódicas de não acumulação de cargos.  3.  A Receita  Federal  informou que as
informações fiscais foram prestadas dentro da legalidade. 4. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento dos autos, por entender atípica a conduta do representado, tendo em
vista  que as informações obtidas pela quebra do sigilo fiscal  foi  repassado entre  autoridades
administrativas.  5.  O Representante  apresentou  recurso contra  a  promoção de arquivamento,
aduzindo, em síntese, que o Prefeito abusou dos poderes do cargo, e interferiu no trabalho da
Comissão  Processante  ao  solicitar  tais  informações  à  Receita  Federal,  que  forneceu  sem
qualquer autorização judicial. 6. Em recente julgado (RE 601.314/SP e das ADIS 2390; 2386; 2397
e 2859 ), o Eg. Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional a Lei complementar 105/2001,
que permite aos órgãos da administração tributária quebrar o sigilo fiscal de contribuintes sem
autorização judicial, baseado no entendimento de que a norma não configura quebra de sigilo
bancário,  mas sim transferência de informações por entidades protegidas contra o acesso de
terceiros. Segundo o STF, os estados e municípios devem regulamentar, assim como fez a União
no  Decreto  3.724/2001,  a  necessidade  de  haver  processo  administrativo  para  obter  as
informações  bancárias  dos  contribuintes,  que  deverão  ser  notificados  previamente  sobre  a
abertura do processo. 7. No caso dos autos é possível verificar que a Receita Federal prestou
informações ao Prefeito de Couto Magalhães quando este estava assumindo os trabalhos do
Processo Administrativo no qual o representante era investigado, na condição de servidor público
municipal.  8.  As  informações  circularam  apenas  entre  a  Receita  Federal  e  à  Comissão
processante, não havendo notícia de divulgação a terceiros, apenas ao investigado no PAD. 9.
Considerando que houve apenas a transferência de sigilo entre as autoridades administrativas,
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sem qualquer prejuízo ao representante, acompanho o entendimento do Procurador da República
oficiante e insisto 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). Participou da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada.

Outras deliberações(Arquivamento)

103. Processo: 1.00.000.017078/2015-01 Voto: 2980/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, § 3º, DO CP). MPF:
ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 C/C O ART. 62, IV, DA LC
Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET
FEDERAL PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  Administrativo
instaurado para apurar a prática do crime de estelionato (art. 171, § 3º, do Código Penal), em
prejuízo da Caixa Econômica Federal, tendo em vista o recebimento indevido de quatro parcelas
do seguro-desemprego, pelo empregado, mediante declaração falsa de estar desempregado. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório em relação ao sócio da
empresa empregadora, por entender inexistentes indícios de que tenha anuído à prática delituosa
e  que  tenha  agido  em  conluio  com  o  empregado  para  a  percepção  fraudulenta  do  seguro-
desemprego. 3. A Juíza Federal não homologou o arquivamento neste aspecto, por entender que
há indícios  de  autoria  suficientes  para  a  propositura  da  ação  penal  em relação  ao  sócio  da
empresa empregadora. 4. O empregado afirmou à Justiça do Trabalho ter formalizado um acordo
com a empresa empregadora para ser dispensado, não tendo cessado a prestação do serviço,
bem  como  o  referido  acordo  implicou  na  quitação  do  contrato  e  recebimento  do  seguro-
desemprego,  restando esclarecido que o acordo foi  firmado com o próprio  sócio da empresa
empregadora. 5. A fraude era vantajosa tanto para o empregado quanto para o empregador, pois
o primeiro continuaria recebendo o salário, acrescido do valor da parcela do seguro-desemprego,
e o segundo teria uma redução nos encargos trabalhistas. 6. Diante da materialidade e indícios de
autoria, deve-se dar continuidade à persecução penal. Se, de fato, o investigado não cometeu o
ilícito penal, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação
acerca da autoria do crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal,
quando se facultará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa.
7.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  aditamento  à  denúncia,
facultando ao Procurador da República oficiante prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
Membro do Ministério Público Federal para aditamento à denúncia, facultando ao Procurador da
República  oficiante  prosseguir  na  persecução  penal,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).
Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

104. Processo: 1.22.006.000212/2009-61 Voto: 3037/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: INQUÉRITO  CIVIL.  NULIDADE  DE  CONTRATO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
SONEGAÇÃO FISCAL.  Advogado que teria  recebido a totalidade dos recursos retroativos de
clientes, decorrentes de sentenças favoráveis em ações previdenciárias, e não teria declarado à
Receita Federal o recebimento desses valores. 1) Crime de apropriação indébita (CP, art. 168).
Promoção de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições (enunciado 32, da 2a
Câmara). Cobrança abusiva de honorários advocatícios. Relação contratual entre o advogado e
seus clientes quanto às cláusulas de fixação de honorários. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Precedentes da 2a Câmara (procedimento nº 1.20.010.000152/2012-19, julgado na sessão n. 613,
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de  15.12.2014,  por  unanimidade;  procedimento  n.  1.25.010.000152/2012/2012-19,  julgado  na
sessão  n.  604,  de  15.09.14,  por  unanimidade).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.  2) Crime de sonegação fiscal (Lei n. 8137/90, art.  1º. Revisão de
arquivamento (LC n. 75/93, art.  62-IV). Ausência de constituição definitiva do crédito tributário.
Incidência do enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Falta de justa causa para prosseguir
na persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

105. Processo: 1.30.001.003883/2015-08 Voto: 2881/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 20, §2º, da Lei n° 7.716/89. Supostos
comentários  preconceituosos  contra  nordestinos  realizado  através  da  internet.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Não verificação de internacionalidade da conduta. A
utilização da internet como instrumento para prática de crime não é suficiente, por si só, para fixar
a competência da Justiça Federal. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Precedente STF
ACO 1780/SC. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação da Suspensão Condicional do Processo

106. Processo: 1.00.000.014596/2015-64 Voto: 2912/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. ART. 28 DO CPP C/C ART.62, IV, DA LC 75/93. SUPOSTO CRIME DE PESCA
ILEGAL (ART. 34, LEI 9.605/98). NEGATIVA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL
DO PROCESSO (ART. 89, LEI 9.099/95). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Trata-se de denúncia oferecida
pela prática do crime de pesca ilegal (art. 34, Lei 9.605/98), em razão da pesca de 120 Kg de
pescados de espécies diversas sem a devida licença da autoridade competente. 2. O Procurador
da República oficiante deixou de oferecer a suspensão condicional do processo ao denunciado
por considerar que a culpabilidade e as circunstâncias do crime são severamente desfavoráveis
diante da quantidade de pescado apreendido. 3. O Juiz Federal discordou do não oferecimento do
benefício ao denunciado. 4. Aplicação da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal: Reunidos os
pressupostos legais  permissivos da suspensão condicional  do processo,  mas se recusando o
Promotor de Justiça a propô-la,  o Juiz,  dissentindo,  remeterá a questão ao Procurador-Geral,
aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal. Conhecimento da remessa. 5.
Conforme aduziu o Magistrado, para a análise do caso há que se considerar que o acusado reside
no interior da Amazônia, onde a pesca, em muitos casos, é a única atividade econômica acessível
e que o investigado é pessoa simples, que realizava a pesca com canoa rústica de madeira e com
motor de rabeta, o que evidencia a simplicidade do modo de sustento e de vida do acusado. 6.
Observa-se também que o relatório de fiscalização do IBAMA atesta que o acusado é pessoa de
baixa  renda,  que  o  dano  foi  leve,  que  não  houve  comprometimento  da  biota,  da  qualidade
ambiental  nem da  estabilidade  do  ecossistema.  7.  Assim,  verifica-se  que  a  culpabilidade  do
agente  e  as  circunstâncias  do  crime,  analisadas  de  maneira  global,  são  favoráveis  ao
oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo ao denunciado. 8. Presentes os
requisitos autorizadores da concessão do benefício, impõe-se o seu oferecimento. 9. Designação
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de outro Membro do Ministério Público Federal para propor a suspensão condicional do processo.

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

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

BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Suplente
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