
Ata – 643ª Sessão de Revisão PGR-00138805/2016

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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO
ORDINÁRIA DE ABRIL DE 2016

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF-SJB-0002027-58.2015.4.03.6127-
INQ

Voto: 2861/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 27ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOÃO DA BOA VISTA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTO CRIME DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET
SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL.  SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
(CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). DISCORDÂNCIA DO JUIZ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  do  artigo  183  da  Lei  nº
9.472/97,  consistente  na  retransmissão  de  sinal  de  internet  sem  autorização  da  empresa
fornecedora do serviço. 2. O il. Procurador da República oficiante suscitou conflito negativo de
competência, com fundamento na configuração do delito de furto de energia, previsto no artigo
155, §3º, do CP, situação que acarretaria a remessa dos autos à Justiça Estadual. 3. O MM. Juízo
discordou de suscitar o referido conflito, por entender que o crime ofende direta e especificamente
o serviço de telecomunicações titularizado pela União, motivo pelo qual manteve a competência
da Justiça Federal. 4. Registre-se que o provimento de acesso à Internet via radiofrequência, na
verdade compreende dois serviços: um serviço de telecomunicações (Serviço de Comunicação
Multimídia),  e  um Serviço  de  Valor  Adicionado  (Serviço  de  Conexão  à  Internet).  Portanto,  a
atividade popularmente conhecida como "Internet via rádio" compreende também um serviço de
telecomunicações. 5. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que
a transmissão clandestina de sinal de internet, via radiofrequência, sem autorização da Agência
Nacional de Telecomunicações, caracteriza, em tese, o delito previsto no artigo 183 da Lei nº
9.472/97. 6. Em se tratando de serviço titularizado pela União, outorgado e fiscalizado pela Anatel,
nos termos dos artigos 21, XI, da Constituição Federal e 19, XI, da Lei nº 9.472/97, firmada está a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 7. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela designação de outro
membro  do  Ministério  Público  Federal,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram  da
votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

002. Processo: JF-DF-0072912-24.2014.4.01.3400-
RPCR

Voto: 2709/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUPOSTO CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE
FRAUDE CONTRA CORRENTISTA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CP, ART. 155, § 4º, II).
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.  DISCORDÂNCIA DO JUIZ.  (CPP,  ART. 28 C/C ART.  62,  IV).
PREJUÍZO DIRETO E ESPECÍFICO À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL EM QUE AS VÍTIMAS
MANTINHAM  CONTA.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  A
PERSECUÇÃO PENAL.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL  1.  Procedimento  Administrativo
instaurado  para  apurar  supostos  furtos  qualificados  mediante  fraude  em  conta  bancária  de
correntista da Caixa Econômica Federal, conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 155, § 4º,
II, do CP. 2. O il. Procurador da República oficiante, sob a alegação de que não haveria indícios de
que a Caixa Econômica Federal teria sido lesada, requereu o declínio de competência à Justiça
Estadual.  3.  O  MM.  Juiz  Federal,  por  sua  vez,  recebeu  a  manifestação  como arquivamento
indireto  e  manteve  a  competência  para  conhecimento  da  matéria,  por  entender  que  existem
elementos suficientes pra atrair a competência da justiça federal, determinando a remessa dos
autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC
nº 75/93. 4. Consoante recente orientação da 3ª Seção do STJ, o delito de furto mediante fraude
(art. 155, § 4º, II, do CP), consistente na subtração de valores de conta-corrente, mediante fraude
utilizada  para  ludibriar  o  sistema informatizado  de proteção  de valores,  mantidos sob  guarda
bancária, deve ser processado perante o Juízo do local da conta bancária fraudada. Precedentes
da Terceira Seção do STJ: CC 132.024/SP, DJe 16/10/2014; CC 119.914/DF, DJe 01/02/2013. 5.
No caso em exame, ocorrendo saques irregulares em contas da Caixa Econômica Federal,  a
circunstância de o correntista ter ou não sido ressarcido não retira a condição de vítima da CEF, e
portanto, o interesse da União,  razão pela qual remanesce a competência criminal  da Justiça
Federal.  Precedente  da  Terceira  Seção  do  STJ:  CC  106.618/SP,  DJe  18/11/2009.  6.
Reconhecendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação penal,
voto  pela  designação  do  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

003. Processo: JF-AND-0000017-45.2014.4.03.6137-
INQ

Voto: 2089/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 37ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ANDRADINA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV  DA LC  Nº  75/93.  CRIME  DE
ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171  §  3º  DO  CP).  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime tipificado no
art. 171 § 3º do Código Penal, diante da constatação do recebimento de 10 (dez) parcelas de
benefícios previdenciários após a morte  da titular.  2.  Promoção de arquivamento fundada no
princípio da insignificância e no princípio da adequação social. 3. Discordância do Juiz Federal.
Autos remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para fins
do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV da LC nº 75/93. 4. Nos termos da Orientação nº 04, a 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão admite dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal
própria ou de inquérito policial e determinar, se assim entender, o arquivamento das peças de
informação que serão encaminhadas em cumprimento ao item 9. 1. 2 do Acórdão 2.812/2009
TCU Plenário em duas situações, assim consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a
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fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último
saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver prova de dolo no saque de
até três benefícios previdenciários. 5. A 2ª Câmara também tem admitido o arquivamento nos
casos em que as diligências realizadas pelo próprio INSS não identificaram a autoria do crime,
bem como não há diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, especialmente
se verificado longo tempo decorrido após o último saque fraudulento. 6. No caso dos autos, a
investigada recebeu irregularmente 10 (dez) parcelas de benefícios previdenciários após a morte
da titular (sua mãe) no período compreendido entre março e julho de 2013, causando prejuízo no
valor original de R$ 3.756,16 e R$ 3.602,24, o que não se enquadra na referida Orientação nº 04.
7.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

004. Processo: JF/PR/CAS-5002363-
32.2015.4.04.7005-IP - Eletrônico 

Voto: 2685/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE
DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  TRIBUTOS  NÃO-RECOLHIDOS  ESTIMADOS  EM  VALOR
ABAIXO  DO  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para
apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados em
valor abaixo do previsto no art.  20, caput,  da Lei  nº 10.522/2002. 2.  Notícia da reiteração na
prática  do  delito  de  descaminho  pelo  investigado.  O princípio  da  insignificância  no  crime  de
descaminho é afastado quando comprova-se a contumácia na prática delitiva. Precedentes STF:
HC 118686/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 19/11/2013) e STJ: AgRg no REsp 1300651/PR, Rel. Min.
Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 03/11/2014; AgRg no
AREsp 565.934/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/10/2014; AgRg
no REsp 1346119/PR, Rel.  Min.  Jorge Mussi,  Quinta Turma,  DJe 11/06/2014;  AgRg no REsp
1437999/SC, Rel.  Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/06/2014. 3. Aplicação do
Enunciado  nº  49  da  2ª  CCR.  4.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

005. Processo: JF/PR/CUR-5029230-
77.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2687/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, ART. 62, IV. CRIME DE
DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  TRIBUTOS  NÃO-RECOLHIDOS  ESTIMADOS  EM  VALOR
ABAIXO  DO  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  REITERAÇÃO  DA
CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. PROSSEGUIMENTO. 1. Procedimento investigatório criminal instaurado para
apurar a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Tributos não recolhidos estimados em
valor abaixo do previsto no art.  20, caput,  da Lei  nº 10.522/2002. 2.  Notícia da reiteração na
prática  do  delito  de  descaminho  pelo  investigado.  O princípio  da  insignificância  no  crime  de
descaminho é afastado quando comprova-se a contumácia na prática delitiva. Precedentes STF:
HC 118686/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 19/11/2013) e STJ: AgRg no REsp 1300651/PR, Rel. Min.
Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 03/11/2014; AgRg no
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AREsp 565.934/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 13/10/2014; AgRg
no REsp 1346119/PR, Rel.  Min.  Jorge Mussi,  Quinta Turma,  DJe 11/06/2014;  AgRg no REsp
1437999/SC, Rel.  Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/06/2014. 3. Aplicação do
Enunciado  nº  49  da  2ª  CCR.  4.  Designação  de  outro  membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

006. Processo: JF/PR/CUR-5039989-
03.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2688/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N.
75/93, ART. 62-IV). CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). VALOR DO TRIBUTO SUPERIOR
A  R$  10.000,00  E  INFERIOR  A  R$  20.000,00.  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  Procedimento  Investigatório
instaurado a partir de representação fiscal para fins penais para apurar a ocorrência do crime de
descaminho,  do  qual  teria  resultado  o  não  pagamento  de  tributos  federais  no  aporte  de  R$
15.600,44.  2.  O il.  Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos
termos do artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da LC nº 75/1993. 3. O entendimento consolidado
nesta Eg. 2ª Câmara é no sentido de reconhecer a insignificância nos crimes de descaminho
apenas quando o valor dos tributos iludidos não ultrapassar o montante de R$ 10.000,00 e, ainda,
quando não houver  reiteração de conduta,  conforme disposto  no Enunciado nº  49,  in  verbis:
Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro
para a  aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de descaminho,  desde que ausente
reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013) 4. No mesmo sentido é o
entendimento do STJ: REsp 1393317/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
02/12/2014; AgRg no REsp 1460036/PR, Rel. Min. Ericson Maranho (Desembargador Convocado
do TJ/SP),  Sexta Turma, DJe 06/02/2015;  RHC 40.175/SP, Rel.  Min.  Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 03/02/2015. 5. No caso dos autos, o valor dos tributos iludidos é de R$
15.600,44, portanto, superior ao parâmetro fixado por este Colegiado para a aplicação do princípio
da insignificância. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal.

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

007. Processo: JF/PR/CUR-5046172-
87.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 2827/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  SUPOSTO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  FISCAL  (LEI
8.137/90, ART. 1º). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR PRINCIPAL. INADIMPLEMENTO RESTRITO ÁS MULTAS.
ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.  Procedimento
Investigatório instaurado para apurar suposto crime de sonegação fiscal, previsto no artigo 1º da
Lei nº 8.137/90. 2. O il. Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por
entender  atípica  a  conduta  da  agente  em razão  da  aplicação  do  princípio  da  insignificância,
considerando  para  tanto  o  patamar  de  R$  20.000,00  fixado  na  Portaria  MF  nº  75/2012.
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O crime contra a ordem tributária consiste em suprimir ou reduzir
tributo ou contribuição social mediante fraude, e não em postergar o pagamento de tributo para
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além do prazo, e se consuma na data da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da
Súmula Vinculante  nº  24/STF,  e não no momento da inscrição desse crédito  na dívida ativa,
quando é acrescido dos consectários legais. 4. Segundo a jurisprudência do STJ, a consideração,
na esfera criminal, dos juros e da multa em acréscimo ao valor do tributo sonegado, para além de
extrapolar o âmbito do tipo penal implicaria em punição em cascata, ou seja, na aplicação da
reprimenda penal sobre a punição administrativa anteriormente aplicada, o que não se confunde
com a admitida dupla punição pelo mesmo fato em esferas diversas, dada a autonomia entre elas.
5. No caso, constatou-se o pagamento do valor principal, remanescendo apenas o valor da multa
tributária estimada em R$ 16.257,77, razão pela qual a conduta da investigada não constitui fato
formalmente típico. Precedente do STJ: REsp 1306425/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 01/07/2014. 6. Insistência no arquivamento.

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

008. Processo: JF/PR/CUR-5076338-
39.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 2539/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE MOEDA FALSA
(CP,  ART.  289).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  PRESENTES  FORTES  INDÍCIOS  DA
MATERIALIDADE E AUTORIA.  PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito
policial.  Crime  de  moeda  falsa  (CP,  art.  289)  atribuído  ao  investigado,  por  ter  colocado  em
circulação  moeda  falsa  (R$  100,00)  em  uma  lanchonete,  sendo  posteriormente  encontradas
outras duas notas do mesmo valor, também falsas, em sua carteira. 2. Promoção de arquivamento
fundada na ausência de indícios suficientes da autoria delitiva. 3. Discordância do Juiz Federal.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4.
No atual  estágio  da  persecução criminal,  apenas seria  admitido  o  arquivamento se ausentes
elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após  esgotadas  diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso
em exame, no momento da prisão, duas notas foram encontradas na carteira do investigado, além
de os funcionários da lanchonete terem identificado ele como a pessoa que encomendou e pagou
pelo lanche. 6. Presentes indícios de autoria e da materialidade, ainda que existam dúvidas, deve-
se dar prosseguimento à  persecução penal,  considerando que, nesta fase pré-processual,  há
primazia do princípio do in dubio pro societate. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça  STJ:
AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel.  Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014;
RHC 18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 7. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

009. Processo: JF/SP-0007560-30.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 2755/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE CIGARROS (CP, ART. 334). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DA CONDUTA
DELITIVA.  INAPLICABILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.
Importação de 10 (dez) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem
ilícita do produto e para fins comerciais. 2. Notícia da reiteração da conduta pelo investigado. 3.
Conduta  que  não  pode  ser  considerada  insignificante.  Desrespeitadas  as  normas  da  Lei  nº
9.532/97,  que  restringem,  com  rigor,  o  comércio  em  questão.  4.  Precedentes:  STF,  HC  nº
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120550/PR, DJ 17/12/2013; STJ, Quinta Turma: AgRg no REsp 1470256/MS, DJe 19/11/2014;
AgRg no REsp 1346119/PR, DJe 11/06/2014; AgRg no REsp 1437999/SC, DJe 02/06/2014; STJ,
Sexta Turma: AgRg no REsp 1300651/PR, DJe 03/11/2014; AgRg no AREsp 565.934/SP, DJe
13/10/2014; 5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento
da persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

010. Processo: 1.23.003.000218/2015-79 Voto: 2842/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII,  DA LC Nº 75/93. ATRIBUIÇÃO DA SUSCITADA. 1. Conflito
negativo  de  atribuições  entre  membros  do  Ministério  Público  Federal.  Divergência  quanto  à
atribuição para a persecução penal do crime de utilização de radiofrequência sem autorização (Lei
nº 9.472/97, art. 183). Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do artigo 62, VII, da LC nº 75/93. 2. A
competência, em regra, é determinada pelo lugar em que se consumar a infração, nos exatos
termos do art. 70, caput, do Código de Processo Penal. 3. Segundo o artigo 2º, parágrafo único,
da Portaria PRESI/SECGE nº 198/2014 do TRF da 1ª Região, a jurisdição da Subseção Judiciária
de  Itaituba/PA também  abrange  a  parcela  do  distrito  de  Castelo  dos  Sonhos,  município  de
Altamira/PA, que esteja sob influência da BR-163. Nessas condições, a fixação da atribuição para
persecução penal em Itaituba/PA é restrita e excepcional, ao passo que a atuação na Procuradoria
da República em Altamira/PA constitui a regra. 4. Dessa forma, somente será possível a atribuição
da persecução penal à Procuradoria da República em Itaituba/PA se houver certeza de que o
crime fora praticado na parcela do distrito de Castelo dos Sonhos abrangido pela BR-163. 5. No
caso  em exame,  ainda  que  se  considere  que  o  eventual  delito  tenha  ocorrido  no  distrito  de
Castelo dos Sonhos, município de Altamira/PA, não existem elementos concretos de que o local
da infração  esteja  sob  influência  da  BR-163,  conforme exige  a  supramencionada portaria.  6.
Fixação  da  atribuição  da  Procuradoria  da  República  em  Altamira/PA  para  prosseguir  na
persecução criminal.

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

011. Processo: 1.13.000.000724/2015-34 Voto: 2765/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168),  consistente  no
inadimplemento  de  convênio  de  consignações firmado entre  a  Caixa  Econômica  Federal  e  a
Prefeitura de Jurema/PE, em virtude da omissão no repasse dos valores à CEF como previsto no
ajuste, apesar da ocorrência dos descontos das parcelas nos salários dos servidores municipais.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas constataram que os
débitos do município  de  Jurema/PE são  adimplidos  regularmente e  que apenas uma parcela
estava em atraso. Evidente ausência de dolo. Inexistência de justa causa formal. Homologação do
arquivamento. 2) Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) ocorrido
no Município de Maués/AM. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não
se revela necessária a remessa a esta 2ª CCR de declínios de atribuições nos casos em que o
membro do MPF declina de suas atribuições para outra unidade do próprio MPF. Neste sentido, o
Enunciado nº 25. Não conhecimento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento do
declínio, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

012. Processo: 1.34.033.000209/2015-47 Voto: 2797/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO MATERIALMENTE FALSO (CP, ARTS.
304 C/C 297). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO
FALSA PERANTE  O  CONSELHO  REGIONAL DE  ENGENHARIA E  ARQUITETURA.  LESÃO
DIRETA E ESPECÍFICA AUTARQUIA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 546 DO STJ. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime de uso de
documento materialmente falso (CP, arts. 304 c/c 297), consistente na apresentação certidão falsa
de registro perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo. 2.
A il. Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual,  por entender que não houve prejuízo a administração pública direta  federal  e suas
respectivas  autarquias,  fundações  e  empresas  públicas  federais.  3.  "A qualificação  do  órgão
expedidor do documento público é irrelevante para determinar a competência do Juízo no crime
de uso  de documento  falso,  pois  o  critério  a  ser  utilizado  para  tanto  define-se  em razão  da
entidade ou do órgão ao qual foi apresentada, porquanto são estes quem efetivamente sofrem os
prejuízos em seus bens ou serviços" (STJ, CC 99.105/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira
Seção, DJe de 27/02/2009). Súmula 546 do STJ. 4. Precedentes: STF  RHC 117279, Primeira
Turma, DJe 08-11-2013 e STJ  CC 125.901/PB, Terceira Seção, DJe 11/03/2013; CC 94.374/SC,
Terceira Seção, DJe 03/08/2009. 5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

013. Processo: JF-AÇA-INQ-0001783-
29.2014.4.03.6107

Voto: 2729/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334,  §1º,  IV).  (CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE DE
DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  OS  FATOS.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  prática  do  crime  de
descaminho (CP, art. 334, §1º, IV), consistente na ilusão do pagamento de R$ 29.481,01 a título
de  tributos  devidos  pela  entrada  de  mercadoria  no  território  nacional.  2.  Promoção  de
arquivamento  fundada  na  ausência  de  indícios  suficientes  da  materialidade  delitiva.  3.
Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para fins do art. 28 do CPP c/c
art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido o
arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  de  autoria  e/ou  materialidade  delitivas,  após
esgotadas  diligências  investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso
dos autos. 5. No caso em exame não foram realizadas todas as diligências aptas à elucidação dos
fatos, tais como a oitiva dos familiares e parentes da beneficiária. 6. Por força dos princípios da
obrigatoriedade da ação penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento
das  diligências  capazes  de  esclarecer  o  ocorrido  é  que  o  Ministério  Público  Federal  poderá
concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve
promover, de forma segura, o arquivamento do processo. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp
405.488/SC,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  DJe  12/05/2014;  AgRg  no  Ag
1153477/PI, Rel.  Min.  Rogério Schietti  Cruz,  Sexta Turma, DJe 15/05/2014. 7. Designação de

7



Ata – 643ª Sessão de Revisão PGR-00138805/2016

outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

014. Processo: 1.23.002.000599/2015-04 Voto: 2175/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL  PRÁTICA DO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  40  DA LEI  Nº
9.605/98.  DESTRUIR  0,1  HA  DE  VEGETAÇÃO  NATIVA NO  INTERIOR  DE  UNIDADE  DE
CONSERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposta  prática  de  crime
ambiental, previsto no art. 40 da Lei nº 9.605/98, tendo em vista a destruição de 0,18 hectares de
vegetação  nativa  em  área  de  especial  preservação,  sem  autorização  do  órgão  ambiental
competente, no município de Belterra/PA. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento do feito com base na ausência de justa causa, por entender que a conduta descrita
no  auto  de  infração  lavrado  pelo  IBAMA  não  demonstra  relevante  interesse  ambiental,
considerando, ainda, que a fixação da multa administrativa já configura medida suficiente para
reprimir  o  fato.  3.  A jurisprudência  do  STJ  tem sido  cautelosa  na  aplicação  do  princípio  da
insignificância aos crimes ambientais, levando em consideração que determinadas agressões têm
potencial  capacidade  de  afetar  ecossistemas  inteiros,  podendo  gerar  dano  ambiental
irrecuperável, bem como a destruição e até a extinção de espécies da flora e da fauna, a merecer
especial atenção do julgador.  (REsp nº 1372370/RS, 5ª Turma, Rel.  Ministra Laurita Vaz, DJe
04/09/2013).  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº  1.23.003.000139/2015-68).  4.  Não
homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

015. Processo: DPF/AM-01131/2015-INQ Voto: 2560/2016 Origem: GABPR8-RSR - RAFAEL 
DA SILVA ROCHA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art. 299) e ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 46). Suposta inserção de dados falsos no sistema de
controle de produtos florestais (Documento de Origem Florestal  DOF). 2. O il.  Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições, com fundamento na ausência de ofensa a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos
termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à questão de competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas ações administrativas relativas à proteção
das  paisagens  naturais  notáveis,  à  proteção  do  meio  ambiente,  ao  combate  à  poluição  em
qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora (Constituição, art. 23,
incisos  III,  VI  e  VII),  cujas  normas  de  cooperação  foram  fixadas  pela  Lei  Complementar  nº
140/2011.  5.  Seguindo  este  preceito  constitucional,  o  Sistema  DOF   Documento  de  Origem
Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e coordenado pelo IBAMA e
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utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema Nacional do Meio Ambiente
SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e
melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90). 6.
No âmbito  criminal,  é firme a jurisprudência dos Tribunais  Superiores no sentido de que não
caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a competência da Justiça Federal, o
exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA. Além disso: Inexistindo dispositivo
expresso, constitucional ou legal, sobre qual a Justiça competente quanto aos crimes ambientais,
tem-se, em regra, que o processo e o julgamento desses crimes é da competência da Justiça
Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe
19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC
141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti  Cruz, Terceira Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207,
Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8.
Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela Justiça Estadual, somente deslocando a
competência para a Justiça Federal, quando efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de
lesão a bens, serviços ou interesses da União, a teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta
Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9.
Assim,  na  esteira  da  jurisprudência,  não  ocorrendo,  com  a  infração  penal,  prejuízo  a  bens,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição
ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio de atribuições.

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

016. Processo: DPF/AM-01146/2015-INQ Voto: 2559/2016 Origem: GABPR8-RSR - RAFAEL 
DA SILVA ROCHA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art. 299) e ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 46). Suposta inserção de dados falsos no sistema de
controle de produtos florestais (Documento de Origem Florestal  DOF). 2. O il.  Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições, com fundamento na ausência de ofensa a
bens, serviços ou interesse direto e específico da União, capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. 3. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos
termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à questão de competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas ações administrativas relativas à proteção
das  paisagens  naturais  notáveis,  à  proteção  do  meio  ambiente,  ao  combate  à  poluição  em
qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora (Constituição, art. 23,
incisos  III,  VI  e  VII),  cujas  normas  de  cooperação  foram  fixadas  pela  Lei  Complementar  nº
140/2011.  5.  Seguindo  este  preceito  constitucional,  o  Sistema  DOF   Documento  de  Origem
Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e coordenado pelo IBAMA e
utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema Nacional do Meio Ambiente
SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e
melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada pelo Decreto nº 99.274/90). 6.
No âmbito  criminal,  é firme a jurisprudência dos Tribunais  Superiores no sentido de que não
caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a competência da Justiça Federal, o
exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA. Além disso: Inexistindo dispositivo
expresso, constitucional ou legal, sobre qual a Justiça competente quanto aos crimes ambientais,
tem-se, em regra, que o processo e o julgamento desses crimes é da competência da Justiça
Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe
19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC
141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti  Cruz, Terceira Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207,
Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8.
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Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela Justiça Estadual, somente deslocando a
competência para a Justiça Federal, quando efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de
lesão a bens, serviços ou interesses da União, a teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta
Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9.
Assim,  na  esteira  da  jurisprudência,  não  ocorrendo,  com  a  infração  penal,  prejuízo  a  bens,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição
ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio de atribuições.

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

017. Processo: 1.23.005.000390/2015-11 Voto: 2179/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de Auto de Infração do IBAMA. Autuado que teria destruído
vegetação nativa na região amazônica, objeto de especial preservação, sem licença outorgada
pela autoridade competente, em área rural do município de São Félix do Xingu/PA. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente: STJ,
RHC nº  35.551/PA,  5ª  Turma,  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  DJe:  19/6/2013.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

018. Processo: 1.25.000.002979/2015-11 Voto: 2804/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurado  para  apurar  suposta  prática  do  crime  de  extorsão  (CP,  art.  158)
praticado  por  empregador,  consistente  no  constrangimento  do  empregado  a  emitir  atestado
médico  falso  para  configuração  fraudulenta  de  dispensa  por  justa  causa  e  a  consequente
liberação do noticiado do pagamento de verbas trabalhistas. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Eventual prejuízo patrimonial a interesse de particular. Inexistência
de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Carência de elementos
de  informação  capazes de  justificar  a  atribuição  do  Parquet  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

019. Processo: 1.29.004.001366/2015-87 Voto: 107/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Voto-Vista. Notícia de fato. Suposto crime de dano ao patrimônio (CP, art. 163), consistente na
depredação do salão comunitário pertencente à Igreja Católica. Conduta atribuída a indígenas.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Inexistência de ofensa ao direito,
à identidade, aos valores e às manifestações culturais indígenas. Aplicação da Súmula nº 140 do
STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como
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autor  ou  vítima.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

020. Processo: 1.29.005.000181/2015-45 Voto: 2249/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Possíveis crimes previstos no art. 272 do Código Penal ou no art. 7º, inc. IX, da
Lei 8.137/90. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Caminhão oriundo do Uruguai,
certificado  para  o  transporte  de  produtos  perigosos,  mas  que  estava  transportando  produtos
alimentícios (gordura vegetal a granel) com destino a Caçapava/SP. Mercadoria transportada não
proibida ou perigosa,  mas que não apresentava condições para o consumo humano. Embora
evidenciada a transnacionalidade da conduta, os fatos sob apuração não se tratam de crimes
previstos em tratado ou convenção internacional. De fato, o Decreto nº 1.797/96, que internalizou
o Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos no Mercosul
não previu nenhuma tipificação penal,  em que pese tenha disciplinado normas administrativas
para  tal  fim.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

021. Processo: 1.30.001.004945/2015-91 Voto: 2740/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Autos recebidos do Ministério Público Estadual. Crime de apropriação indébita
(CP, art. 168, § 1º, III) em detrimento de particular. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Contadores que teriam se apropriado de valores que seriam para repasse das
contribuições previdenciárias descontadas das empregadas domésticas da vítima, ocorrendo, a
retenção  indevida  do  dinheiro.  Prejuízo  suportado  unicamente  pelo  particular.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedentes  2ª  CCR:  1.34.038.000071/2014-55,  1.36.001.000241/2013-63.
Homologação do declínio  de atribuições ao Ministério  Público Estadual.  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).

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

022. Processo: 1.31.000.001217/2015-08 Voto: 2410/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

023. Processo: 1.31.000.001240/2015-94 Voto: 2553/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
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fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

024. Processo: 1.31.000.001250/2015-20 Voto: 2406/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
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desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

025. Processo: 1.31.000.001278/2015-67 Voto: 2411/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
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de atribuições.

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

026. Processo: 1.31.000.001325/2015-72 Voto: 2408/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

027. Processo: 1.31.000.001334/2015-63 Voto: 2405/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
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ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art. 299) e ambientais (Lei n. 9.605/98, art. 46, parágrafo único e art. 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

028. Processo: 1.31.000.001336/2015-52 Voto: 2407/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
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DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

029. Processo: 1.31.000.001394/2015-86 Voto: 2551/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
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Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

030. Processo: 1.31.000.001466/2015-95 Voto: 2413/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

031. Processo: 1.31.000.001484/2015-77 Voto: 2540/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

032. Processo: 1.31.000.001489/2015-08 Voto: 2543/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF  DOCUMENTO DE
ORIGEM FLORESTAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO. 1. Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP,
art.  299) e ambientais (Lei  n. 9.605/98, art.  46, parágrafo único e 69-A). Suposta inserção de
dados  falsos  no  sistema  de  controle  de  produtos  florestais  (Documento  de  Origem Florestal
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DOF).  2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  com
fundamento na ausência de ofensa a bens, serviços ou interesse direto e específico da União,
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  3.
Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A matéria refere-se à
questão de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nas
ações administrativas relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio
ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da
fauna e da flora (Constituição, art. 23, incisos III, VI e VII), cujas normas de cooperação foram
fixadas pela Lei Complementar nº 140/2011. 5. Seguindo este preceito constitucional, o Sistema
DOF  Documento de Origem Florestal é o sistema de controle de produtos florestais gerenciado e
coordenado pelo IBAMA e utilizado pelos demais órgãos de fiscalização ambiental do Sistema
Nacional do Meio Ambiente  SISNAMA, este constituído pelos órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (Lei nº 6.938/81, regulamentada
pelo  Decreto  nº  99.274/90).  6.  No  âmbito  criminal,  é  firme  a  jurisprudência  dos  Tribunais
Superiores no sentido de que não caracteriza interesse direto e específico da União, a firmar a
competência da Justiça Federal, o exercício da atividade de fiscalização ambiental pelo IBAMA.
Além  disso:  Inexistindo  dispositivo  expresso,  constitucional  ou  legal,  sobre  qual  a  Justiça
competente quanto aos crimes ambientais,  tem-se,  em regra,  que o processo e o julgamento
desses crimes é da competência da Justiça Comum Estadual. (RHC 35.551/PA, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 19/06/2013) 7. Precedentes: STF  ACO 1962, Rel. Min.
Celso de Mello, DJ 21/05/2013; STJ  CC 141.822/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe 21/09/2015; CC Nº 141.207, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador
convocado do TJ/PE), DJ 10/08/2015. 8. Em regra, os crimes ambientais devem ser julgados pela
Justiça  Estadual,  somente  deslocando  a  competência  para  a  Justiça  Federal,  quando
efetivamente demonstrada a lesão ou ameaça de lesão a bens, serviços ou interesses da União, a
teor do disposto no artigo 109, IV, da Carta Magna. (Parecer MPF 6215/2015, SPGR Oswaldo
José Barbosa Silva, no CC 141.822/PR). 9. Assim, na esteira da jurisprudência, não ocorrendo,
com a infração penal, prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, não se firma a competência da Justiça Federal, e,
consequentemente, falece atribuição ao Ministério Público Federal. 10. Homologação do declínio
de atribuições.

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

033. Processo: 1.33.000.002387/2015-27 Voto: 2136/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação oferecida pela presidente da associação de
moradores do Jardim Califórnia  AJAC, referente a perturbação do sossego e poluição sonora no
bairro Carianos, em Florianópolis/SC. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal.  Precedente: STJ, RHC nº 35.551/PA, 5ª Turma, Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe: 19/6/2013. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

034. Processo: 1.33.005.000324/2015-96 Voto: 2852/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação em sala de atendimento ao cidadão. Possíveis
ilícitos de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33), venda de bebidas a menores de idade (Lei
nº 8.069/90, art. 243) e exploração de máquinas caça-níquel (Decreto-Lei 3.688/41, art. 50) em
bar local. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2ª CCR). Ausência de indícios de
transnacionalidade no suposto crime de tráfico de drogas. Fatos relatados de forma resumida,
vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

035. Processo: 1.00.000.002170/2015-68 Voto: 113/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: VOTO-VISTA.  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  COOPERAÇÃO  JURÍDICA
INTERNACIONAL.  AUXÍLIO  DIRETO  PASSIVO.  CRIME  PRATICADO  EM  TERRITÓRIO
ESTRANGEIRO  POR  BRASILEIRO.  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA  AO  JUIZ  ESTADUAL.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ. (CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-IV). CUMPRIMENTO DA
NOTIFICAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de pedido de auxílio
direto em matéria penal, oriundo da Justiça Portuguesa, para notificação de nacional, a respeito
de  sua  condenação,  em  Portugal,  pela  prática  dos  crimes  de  resistência  e  coação  sobre
funcionário público. 2. O Procurador da República oficiante requereu o cumprimento da diligência
solicitada no auxílio direto e ressaltou que a Carta Rogatória solicitou tão somente a notificação
(arts. 113º, 09º e 375º do Código de Processo Penal Português) de cidadão sobre a prolação da
sentença  condenatória,  não  havendo  solicitação  sobre  cooperação  para  entrega  ou
comparecimento  do  Notificando  no  território  da  parte  Requerente.  3.  Acrescentou,  ainda,  a
necessidade de se promover o declínio de suas atribuições ao Ministério Público do Estado de
Goiás, com base no art. 88 do CPP e no art. 7º, II, "b", do CP, e no fundamento de que não teria
se configurado, no caso, crime de competência da Justiça Federal, porquanto não haveria ofensa
a bens, serviços e interesse da União, nem a transnacionalidade da conduta noticiada (art. 109, IV
e V, CF/88). Assevera que o STJ reconhece a competência da Justiça Estadual quando o crime é
praticado por brasileiro em território estrangeiro, na hipótese de todo o iter criminis ter ocorrido no
exterior, como se verificaria no caso em comento, salvo as hipóteses do art. 109 da CF/88. 4. A
Juíza Federal  procedeu à notificação do brasileiro e não conheceu o pedido de aplicação da
extraterritorialidade  condicionada,  por  entender  que  tal  aplicação  não  foi  objeto  do  presente
procedimento e ressalvou a possibilidade do Ministério Público enviar cópia dos autos à Justiça
Estadual competente. 5. Ao receber os autos, o Procurador da República oficiante, após remeter
os  autos  ao  Ministério  Público  Estadual,  houve  por  bem remeter  os  autos  à  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, tendo em vista a manifestação de declínio
lançada nos autos (art. 62-IV da LC 75/93). 6. No caso em exame, o cumprimento do pedido de
cooperação jurídica internacional de notificação do nacional prejudicou a análise do pedido de
aplicação da extraterritorialidade condicionada. 7. Não conhecimento do pedido de aplicação da
extraterritorialidade condicionada.

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

036. Processo: 1.15.003.000221/2015-64 Voto: 2838/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima. 1) Suposto crime de omissão do
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registro na Carteira de Trabalho por representante de microempresa (CP, art. 297, § 4º). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica
que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de elementos
mínimos  de  materialidade  delitiva  justificadores  do  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. 2) Suposto crime contra a
flora  (Lei  nº  9.605/98,  art.  38),  consistente  na  utilização  de  madeira  de  forma  irregular  em
construção de residências.  Declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).  Aplicação do
enunciado nº 43 da 2ª CCR: A persecução penal dos crimes contra a flora, previstos na Lei nº
9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito ocorrer em área
pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

037. Processo: 1.23.005.000230/2015-63 Voto: 2974/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  1)  Suposta ocorrência  de crime de desobediência (CP,  art.  330).  Notificação
expedida pelo IBAMA. Descumprimento de embargo de atividade agropecuária. Declínio recebido
como arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Para a configuração do crime de desobediência não
basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que
a  ordem atenda  os  seguintes  requisitos:  a)  não  fazer  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,
processual  civil  ou  administrativa,  e  b)  advertir  o  destinatário  da  ordem que  o  eventual  não
cumprimento caracteriza crime. Precedentes: STF  HC 88.572, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda
Turma,  DJ  08/09/2006,  p.  62;  STJ   HC  115.504/SP,  Rel.  Min.  Jane  Silva  (Desembargadora
convocada  do  TJ/MG),  Sexta  Turma,  DJe  09/02/2009;  Apn  506/PA,  Rel.  Min.  Teori  Albino
Zavascki, Corte Especial, DJe 28/08/2008; RHC 14.341/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJ 29/11/2004, p. 349. Requisitos não atendidos no caso. Aplicação de multa no valor de R$
410.000,00. Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio
ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa prevista no Decreto nº
6.514/08, art. 79: Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas. Atipicidade
penal.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Evidenciada  a  prática  de  crime  ambiental  (Lei  nº
9.605/98, art. 48), consistente em impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais
formas de vegetação. Aplicação o Enunciado nº 43 desta 2ª CCR: A persecução penal dos crimes
contra a flora, previstos na Lei nº 9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas
quando o ilícito ocorrer em área pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Não Provimento do recurso

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

Voto: 2808/2016 Origem: GABPRM2-GMS - 
GUSTAVO MOYSES DA SILVEIRA

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

Ementa: RECURSO EM CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MANUTENÇÃO DA DELIBERAÇÃO
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DA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-
GERAL  DA  REPÚBLICA,  COMPETENTE  PARA  DECIDIR,  EM  GRAU  DE  RECURSO,  OS
CONFLITOS  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  ÓRGÃOS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.
APLICAÇÃO DO  ART.  49,  VIII,  DA LEI  COMPLEMENTAR Nº  75/93.  1.  Conflito  negativo  de
atribuições entre membros do Ministério Público Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão, nos termos do artigo 62, VII, da LC nº 75/93. 2. Autos encaminhados à 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, na forma do art. 62, VII, da LC nº 75/93, que, por sua
vez, na 636ª Sessão de Revisão, à unanimidade, deliberou pela atribuição do il. Procurador da
República  oficiante  na  PRM/Araçatuba/SP.  3.  Cientificado,  o  il.  Procurador  da  República
designado interpôs  recurso.  4.  Manutenção da deliberação da 2ª  Câmara  de  Coordenação e
Revisão por seus próprios fundamentos. 5. Justamente em atenção ao princípio da independência
funcional  é  que,  ao  exercer  sua  atribuição  revisional  e  deliberar  em  sentido  diverso  da
manifestação do membro do MPF, a 2ª Câmara de Coordenação determina a designação de outro
membro. 6. Com efeito, o Procurador da República designado para prosseguir na persecução
penal em razão de deliberação tomada por esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão não está
agindo em nome próprio, mas por determinação da Câmara. 7. Manutenção da deliberação da 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão. 8. Remessa dos autos ao Procurador-Geral da República,
competente  para  decidir,  em  grau  de  recurso,  os  conflitos  de  atribuições  entre  órgãos  do
Ministério Público Federal, nos termos do art. 49, VIII, da Lei Complementar nº 75/93.

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

Homologação de Arquivamento

039. Processo: DPF/CZS-00060/2015-INQ Voto: 2759/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possíveis  crimes de desobediência  (CP,  art.  330)  ou
prevaricação (CP, art. 319). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta narrada
que,  se  confirmada,  constituiria  o  crime  tipificado  no  art.  10  da  Lei  nº  7.347/85   recusa,
retardamento  ou  omissão  de  dados  técnicos  indispensáveis  à  propositura  de  ação  civil.
Inexistência de ciência pessoal e inequívoca por quem tinha o dever de atender a ordem. Conduta
omissiva não caracterizada. Precedentes do STJ: HC 84.664/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
Quinta  Turma,  DJe  13/10/2009;  HC  115.504/SP,  Rel.  Min.  Jane  Silva  (Desembargadora
convocada  do  TJ/MG),  Sexta  Turma,  DJe  09/02/2009).  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

040. Processo: DPF/DF-1154/2012-IPL Voto: 2683/2016 Origem: GABPRM1-FTS - 
FERNANDO TULIO DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possíveis crimes ambientais (Lei  nº  9.605/98, artigos 40 e 40-A). Desvio de
curso de água em área quilombola provocado pela retirada de terras ao redor de mina d'água para
fabricação de tijolos e construção de uma represa para a criação de peixes, o que teria acarretado
o assoreamento do  riacho que leva  água potável  à  residência  do representante.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O exame pericial constatou que o fato ocorreu em região
autorreconhecida como comunidade de remanescentes de quilombolas, no entanto, a área de
preservação da mina d'água está preservada e que o represamento do curso d'água, além de não
prejudicar os demais moradores vizinhos, é considerado irrelevante, inviável para a criação de
peixes com finalidades comerciais, não sendo necessária a outorga de uso de recursos hídricos.
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Inexistência  de  materialidade  delitiva.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

041. Processo: DPF/GVS/MG-00099/2015-INQ Voto: 2851/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial  instaurado a partir  de relatório encaminhado pelo Departamento Nacional de
Auditoria  do  SUS  (DENASUS),  noticiando  possível  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º)
praticado no âmbito do programa Farmácia Popular do Brasil. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fato  ocorrido  em 04/03/2009.  Débito  no valor  de R$ 64,84.  Possível
entrega de remédios gratuitos a pessoas não registradas na receita. Constatações encontradas
no  relatório  de  auditoria  que  devem  ser  tratadas  como  irregularidades  administrativas.
Justificativas  apresentadas  e  acolhidas  pelo  órgão  de  fiscalização.  Homologação  do
arquivamento.

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

042. Processo: DPF/MOS-00530/2012-IP Voto: 2732/2016 Origem: SJUR/PRM-RN - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/PAU DOS 
FERROS

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, inciso I) em razão de roubo à agência dos
Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado que entrou no guichê de
atendimento e rendeu o funcionário subtraindo, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 112,00.
Funcionário dos Correios que não forneceu características dos criminosos. Infrutíferas diligências
no  local  dos  fatos.  Ausência  de  elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

043. Processo: DPF/RN-00006/2014-IP Voto: 2850/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito Policial. Notícia de tentativa de furto (CP, art. 155 c/c art. 14) de um Ipad de passageiro
francês no interior  de aeronave,  durante voo que vinha do Rio  de Janeiro/RJ com destino a
Natal/RN, sendo, o Ipad, encontrado em seguida no interior de sacola de passageira que estava
sentada ao lado da vítima. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). No curso do inquérito
policial não foi possível colher a versão da investigada, que reside no Complexo da Maré, no Rio
de Janeiro, local em que a Polícia Federal entendeu necessária a realização de operação policial
para efetivar a intimação, sem a certeza de sucesso. Bem que foi devolvido à vítima na própria
ocasião, que não quis levar o caso adiante. Conduta penalmente irrelevante, que não produziu
qualquer prejuízo à vítima. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

044. Processo: 1.00.000.017221/2015-56 Voto: 2795/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). MPF: PROMOÇÃO DO ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ.  (ART.  62,  IV,  LC  75/93  C/C  ART.  28  DO  CPP).  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO. ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de ação penal que imputa a diversos réus os delitos
de  concussão,  corrupção  passiva,  patrocínio  infiel,  consistente  na  prática  de  diversas
irregularidades relativas ao processo de reversão de bens públicos ao erário do município de
Jaú/SP. 2. Promoção de arquivamento em relação ao crime de falsidade ideológica por força do
princípio da consunção. 3. Discordância do Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF para
fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Com base no princípio da consunção ou
absorção,  a  norma  definidora  de  um  crime  constitui  meio  necessário  ou  fase  normal  de
preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o
fato previsto em determinada norma é compreendida em outra, mais abrangente, aplicando-se
somente esta. 5. No caso em exame, verificam-se os requisitos da consunção, na medida em que
existem  elementos  informativos  de  que  a  falsidade  ideológica  seria  meio  para  obtenção  da
vantagem  indevida  relativa  aos  negócios  jurídicos  imobiliários  escusos  realizados  pelos
representantes de empresas e por funcionários públicos do município de Jaú/SP. 6. Insistência no
arquivamento.

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

045. Processo: 1.23.000.001685/2015-46 Voto: 2229/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Transporte de madeira sem a devida autorização da autoridade competente (Lei
nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Auto de
infração lavrado em 29/02/2000. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de detenção. Extinção da
punibilidade  (CP,  art.  107,  IV).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  V).
Homologação do arquivamento.

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

046. Processo: 1.23.000.001831/2015-33 Voto: 2181/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  40).  Utilização  de  veículo
automotor  (motocicleta)  em  praia  localizada  no  interior  de  Unidade  de  Conservação  (Resex
Marinha de Soure/PA).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Dano efetivo não
constatado.  Conduta  que  caracteriza  infração  ambiental  administrativa  prevista  no  art.  90  do
Decreto nº 6.514/2008 (realizar quaisquer atividades ou adotar conduta em desacordo com os
objetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos). Apreensão do
veículo.  Aplicação  de  multa  do  valor  de  R$  2.000,00.  Atipicidade  penal.  Homologação  de
arquivamento.

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

047. Processo: 1.23.001.000421/2015-65 Voto: 2235/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA,  comunicando  possível
ocorrência  de  infração  ambiental  em virtude  da  empresa autuada ter  deixado  de  efetuar  seu
registro no Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente
previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (Decreto nº 6.514/08, art. 81).
Cominação de multa no valor de R$ 71.000,00. Falta de justa causa para a persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: 1.23.007.000125/2015-12 Voto: 1333/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Impedir ou dificultar a regeneração natural de vegetação nativa, desobedecendo
embargo  imposto  pelo  IBAMA.  1)  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fixação de multa no valor de R$ 20.000,00. Ausência de
previsão  de  cumulação  da  sanção  civil  com  a  sanção  penal  por  crime  de  desobediência.
Incidência do Enunciado nº 61 da 2ª CCR. Homologação do arquivamento. 2) Crime ambiental
(Lei nº 9.605/98, art.  60). Inexistência de informações a respeito da devida persecução penal.
Aplicação  o  Enunciado  nº  43  desta  2ª  CCR:  A persecução  penal  dos  crimes  contra  a  flora,
previstos na Lei nº 9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o ilícito
ocorrer  em área pertencente ou protegida pela  União.  Ausência  de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Necessária remessa de cópia dos
autos ao Ministério Público Estadual.

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

049. Processo: 1.23.007.000257/2015-36 Voto: 2135/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  50  ou  50-A).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Exploração de floresta sem plano de manejo sustentável
autorizado pelo IBAMA, na região Amazônia Legal, com corte seletivo de madeira em toras, sem a
devida licença (ATPF) outorgada pela autoridade competente. Fato ocorrido em 09/08/2000. Pena
máxima cominada de 4 (quatro) anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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050. Processo: 1.25.000.000903/2016-31 Voto: 2786/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de violação de correspondência, (Lei nº 6.538/78, art. 40), consistente na
violação de envelope postal percebida no CTE (Centro de Tratamento de Encomendas) e furto da
mercadoria,  gerando prejuízo aos Correios de R$ 1.008,00.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Impossibilidade  de  identificar  a  autoria  do  crime.  Ausência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

051. Processo: 1.30.001.003361/2015-06 Voto: 2772/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62,  IV).  Conduta  atribuída  a  Gerente  de Agência  da  Caixa  Econômica  Federal  que  teria
deixado de cumprir  ordem legal  de Juiz  de Direito  para a  liberação de valores de precatório
oriundo  da  Justiça  Federal  através  de  alvará  expedido  pela  Justiça  Estadual.  Justificada
apresentada pelo investigado informando que, em razão de normas internas da Caixa Econômica
Federal, apenas seria possível a liberação dos valores com a expedição de alvará expedido pela
Justiça Federal, responsável pelo precatório em questão. Evidente ausência de dolo. Atipicidade
da conduta. Homologação do arquivamento.

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

052. Processo: 1.33.007.000131/2015-15 Voto: 2849/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUBARAO/LAGUNA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de uso de documento falso (CP, art. 304) nos
autos de ação de usucapião tramitada perante a Justiça Federal. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Apresentação de recibo de compra e venda de imóvel, parte da área objeto da
ação judicial, em que constava suposta informação falsa a respeito de seus limites, em desacordo
com o existente no Cartório de Registro de Imóveis. Suposta informação falsa completamente
irrelevante ao deslinde da causa, sobretudo considerando que a área do imóvel constante no
recibo é exatamente a mesma que a registrada em sua matrícula. Informação que não influenciou
a sentença. Fato narrado que aparenta tratar-se de mero equívoco, não uma atitude dolosa com o
intuito de prejudicar direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ausência de
justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

053. Processo: 1.34.003.000065/2015-86 Voto: 2561/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM CTPS E
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART. 297, §3º,  II,  E ART. 337-A).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.  62,  IV,  LC Nº 75/93).  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de falsa anotação em CTPS (CP, art. 297, §
3º,  II)  e  de sonegação de contribuição previdenciária  (CP, art.  337-A).  2.  O il.  Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento, por considerar que o crime do 297, § 3º, II, do CP
estaria  absorvido  pelo  delito  previsto  no  art.  337-A,  cujo  valor  sonegado  já  foi  depositado
integralmente  na  Justiça  do  Trabalho.  3.  No  tocante  ao crime de  sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A), o arquivamento do feito é medida que se impõe, uma vez que
houve o depósito integral do valor liquidado, aplicando-se o Enunciado nº 52 deste Colegiado: O
pagamento  integral  do  débito  tributário  extingue  a  punibilidade  e  autoriza  o  arquivamento  da
investigação e da ação penal pelo MPF. 4. Ocorre que, o caso é de absorção do crime do art. 297,
§ 3º, II pelo crime do art. 337-A, ambos do Código Penal, já que a inserção de dados falsos na
CTPS foi praticada como meio para a consumação da sonegação de contribuição previdenciária.
5. Essa posição, inclusive, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 18/06/2015; Aresp 012926, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, 13/08/2014; Resp 1323867, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 06/05/2013;
EREsp 1154361/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, Dje 06/03/2014; HC 114.051/SP, Rel.
Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 25/04/2011). 6. Em caso análogo, o Conselho Institucional do
MPF, reformando decisão proferida pela 2ª CCR, entendeu pela absorção do crime previsto no art.
297, § 4º, do Código Penal pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-
A). 7. Integral homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

054. Processo: 1.23.000.002214/2015-55 Voto: 2138/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime ambiental  previsto no art.  51 da Lei  n.  9.605/98.  Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Auto de Infração do IBAMA, referente à utilização de
motosserra em área florestal, no município de Itupiranga/PA, sem licença da autoridade ambiental
competente. Investigado surpreendido quando retirava madeira da floresta para a construção de
um curral. Aplicada multa administrativa no valor de R$ 1.000,00. Ausência de prejuízo a bem,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas. Aplicação do Enunciado nº 43 desta 2ª CCR: A persecução penal dos crimes contra a
flora, previstos na Lei nº 9.605/98, é da atribuição do Ministério Público Federal apenas quando o
ilícito  ocorrer  em  área  pertencente  ou  protegida  pela  União.  Inexistência  de  elementos  que
justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. Recebimento da promoção de arquivamento
como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
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055. Processo: JF-SJC-0002419-70.2015.4.03.6103-
INQ

Voto: 2876/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 3ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  AMBIENTAL:  CAUSAR  DANO  DIRETO  OU  INDIRETO  ÀS
UNIDADES  DE  CONSERVAÇÃO.  LEI  Nº  9.605/98,  ART.  40.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,  ART.  28;  LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  DANOS
VERIFICADOS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL INSTITUÍDA POR DECRETO FEDERAL.
INTERESSE  DIRETO  DA UNIÃO.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  1.  Trata-se  de
Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime ambiental, previsto no art. 40 da Lei nº
9.605/98, decorrente da implantação irregular de um lago em propriedade localizada na Área de
Preservação Ambiental Bacia do Rio Paraíba do Sul, situada no município de Igaratá/SP. 2. O
Procurador da República oficiante requereu a devolução dos autos à Justiça Estadual, enfatizando
que o simples fato de uma irregularidade ocorrer dentro de Área de Proteção Ambiental Federal
não justifica,  por si,  a competência da Justiça Federal,  atraída somente quando demonstrado
danos efetivos,  diretos ou indiretos,  como um todo,  ou seja,  quando oriundos de intervenção
humana capaz de causar poluição hídrica ou de afetar o curso de leitos d'água especialmente
protegidos. 3. O Juízo da 3ª Vara Federal de São José dos Campos/SP discordou das razões
invocadas  para  o  declínio,  consignando  que  o  laudo  de  vistoria  atesta  que  o  terreno  onde
ocorreram os danos está inserido em área de unidade de conservação de uso sustentável federal,
não havendo as necessárias licenças de intervenção no local, razões suficientes para considerar
consumada a infração penal e fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o
feito.  4.  A área  objeto  da investigação  está  inserida  em Área  de  Proteção  Ambiental  do Rio
Paraíba  do  Sul  (Decreto  Federal  n.  87.561/1982),  unidade de  conservação federal  e  de  uso
sustentável, o que, por si só, já caracteriza indícios de lesão a bens, serviços ou interesses da
União, justificando a competência da Justiça Federal, a teor do previsto nos arts. 20, II, e 109, IV,
da  CF/88.  5.  Verifica-se,  ainda,  no  caso,  a  ocorrência  de  danos  significativos  na  área  de
preservação  ambiental  federal,  pois,  segundo  a  Informação  Técnica  nº  059/2015,  houve  a
destruição de vegetação nativa secundária em estágio pioneiro de regeneração. Precedentes do
STJ (CC nº 142.016/SP, Terceira Seção, DJe 04/09/2015) e da 2ª CCR (processo nº 0003582-
85.2015.4.03.6103, 630ª Sessão, de 05/10/2015, unânime). 6. Não homologação do declínio de
atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução criminal.

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

056. Processo: JF/SP-0002585-37.2013.4.03.6115-
INQ

Voto: 2874/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL  (LEI  Nº
7.492/86,  ART.  4º).  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).  INDÍCIOS  DE  OPERAÇÕES  FINANCEIRAS
FRAUDULENTAS  POR  PARTE  DE  GERENTES  DE  AGÊNCIA  BANCÁRIA.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.  1.  Inquérito  policial  instaurado,  inicialmente,  para  apurar  a
ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171), tendo em vista a notícia de que particular, no
período  de  12/2006  a  03/2008,  após  induzir  em  erro  pessoas  ligadas  ao  seu  convívio
(notadamente  empregados)  e  falsificar  documentos  e  assinaturas,  constituiu  sociedades
empresárias em seus nomes e, com a anuência dos gerentes da agência do Banco do Brasil S/A
situada em São Carlos/SP, obteve empréstimos fraudulentos em nome dessas pessoas e das
sociedades empresárias indevidamente constituídas. 2. O Juiz de Direito da Comarca de São
Carlos/SP, acolhendo a manifestação do Promotor de Justiça, remeteu os autos à Justiça Federal,
por entender que os fatos amoldam-se ao art.  4º c/c art.  25 da Lei  nº  7.492/86,  haja vista a
suposta participação dos gerentes da agência bancária. 3. O Procurador da República oficiante
em São Paulo entendeu que os fatos narrados não configuram o tipo do art. 4º c/c art. 25 da Lei nº
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7.492/86, aduzindo, em síntese, que um mero gerente de uma agência bancária não pode figurar
como agente ativo do crime em questão. Assim, requereu a restituição dos autos para o Juízo de
Direito da Comarca de São Carlos. 4. A Juíza da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo deixou
de apreciar a promoção de arquivamento,  alegando que o Procurador oficiante deveria ter se
manifestado de forma fundamentada à luz da Lei nº 7.492/86 como um todo, e não apenas sob a
ótica do art. 4º c/c art. 25 do referido dispositivo normativo. Afirmou, ainda, que a jurisprudência do
STJ manifesta-se de forma diversa ao que se refere à possibilidade de gerente de agência figurar
como sujeito ativo do delito de gestão fraudulenta. Após, remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF. 5.
A jurisprudência do STJ vem entendendo ser possível a imputação do crime de gestão fraudulenta
a gerente de agência bancária.  Precedentes:  AGRESP 200700086802, Rel.  Min.  SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, STJ - SEXTA TURMA, Dje 19/09/2011; AGRESP 200802729495, LAURITA VAZ,
STJ - QUINTA TURMA, DJE 07/06/2011. 6. Em caso análogo, esta Câmara já se manifestou no
sentido de entender que a gerente de relacionamento da CEF havia praticado o delito de gestão
fraudulenta  (Processo  nº  0000595-11.2013.4.03.6115,  Voto  nº  4360/2013,  Sessão  nº  580,  de
24/06/2013, Rel. Subprocuradora da República Raquel Elias Ferreira Dodge). 7. Remanesce, no
caso, elucidar se os gerentes realmente estavam envolvidos na prática delitiva e se possuíam
poderes de gestão aptos a configurar o crime de gestão fraudulenta. 8. Não homologação do
declínio e designação de outro membro do Ministério Público Federal para o prosseguimento da
persecução penal quanto ao crime contra o sistema financeiro nacional.

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

057. Processo: JF-BRI-0001360-97.2014.4.03.6130-
INQ

Voto: 2870/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (CPP, ART. 28 C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO. APREENSÃO QUE NÃO
ULTRAPASSA 153 MAÇOS DE CIGARRO, QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO
PARA CONSUMO PRÓPRIO,  DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar suposto crime de contrabando, previsto no art. 334 do Código Penal, anterior à redação
dada pela Lei nº 13.008/14. 2. Segundo consta dos autos, no dia 27/02/2014, o investigado foi
surpreendido com 95 (noventa e cinco) maços de cigarros de procedência estrangeira, em seu
estabelecimento  comercial,  localizado  no  município  de  Santa  do  Parnaíba/SP,  desprovido  da
documentação comprobatória da introdução regular de tais produtos no país. 3. O Procurador da
República oficiante requereu em juízo o arquivamento do feito por entender aplicável ao caso o
princípio da insignificância. 4. O Juízo da 1ª Vara Federal de Barueri/SP, no entanto, dissentiu da
tese ministerial, entendendo versar a hipótese sobre crime de contrabando, a afastar, por si só, a
incidência do referido postulado. 5. É de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros)
impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela,  em razão do efeito nocivo à saúde e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  6.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40  (quarenta)
maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,
porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda,
para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente
não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente
do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013). 7. Contudo, na 108ª Sessão
de Coordenação, realizada em 7/3/2016, 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
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ilegalmente não ultrapassar 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração
da conduta. 8. Esse parâmetro objetivo teve como referência o volume médio de cigarros que um
indivíduo normalmente consome ao dia, observado o prazo de validade do produto, obtido por
meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da
Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o prazo de
validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se, portanto, 17 (cigarros) x
180  (dias)  /  20 (cigarros  por  maço) =  153 maços.  9.  No  caso  presente,  observada a norma
incriminadora, revela-se viável o arquivamento do apuratório, pois a quantidade apreendida (95
maços de cigarro) não supera referido patamar, pelo que diminuta a reprovabilidade da conduta.
De outra parte, gravosa a continuidade da persecução à prática ilícita em tal circunstância, pois
ausente notícia de reiteração de conduta da mesma espécie. 10. Insistência no arquivamento do
feito.

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

058. Processo: JF/CE-0001452-57.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 2932/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposto roubo ocorrido no dia 17/05/2013, na localidade
de Parque Santa Rosa em Fortaleza/CE, tendo como vítima um carteiro motorizado. Subtração de
95 (noventa e cinco) mercadorias de valores não apurados. CP, art. 157, § 2º, I e II. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de registro da ação delitiva por câmeras de
segurança nas proximidades do local do crime. Utilização de capacetes por dois agentes portando
arma de fogo. Inexistência de vestígios materiais ou relato de testemunhas. Inviabilidade de novas
diligências que auxiliem na identificação da autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

059. Processo: JF-JAU-0001732-51.2015.4.03.6117-
INQ

Voto: 2822/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CP, ART. 171,
§ 3º. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV.  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA OU  VIRTUAL.  INADMISSIBILIDADE.
ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR/MPF. ENUNCIADO Nº 438 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado
para apurar a possível prática do crime descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no
recebimento indevido de pensão por morte, após o falecimento do seu respectivo titular, ocorrido
em 14/3/2000. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
base na falta de interesse processual, em decorrência da prescrição em perspectiva do delito. 3.
O Juízo da 1ª Vara Federal de Jaú/SP, amparado no princípio da reserva legal e na orientação
jurisprudencial  consolidada na Súmula nº  438 do STJ,  discordou da manifestação ministerial,
remetendo os autos a este Colegiado, nos termos do art. 28 do CPP. 4. Enunciado nº 28 desta 2ª
CCR: '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. Considerando que a
pena máxima abstratamente cominada ao crime previsto no art. 171, § 3°, do CP é de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, e que o último saque indevido ocorreu em junho/2005, a
extinção  da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  somente  ocorrerá  em
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junho/2017, conforme a regra prevista no art. 109, III, do referido diploma legal. 7. Designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

060. Processo: JF/PE-0006916-78.2015.4.05.8300-
INQ

Voto: 2937/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90,
ART. 1º, I. MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NA ILICITUDE DAS PROVAS. DISCORDÂNCIA
DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. QUEBRA DE SIGILO EFETUADA
DIRETAMENTE  PELA RECEITA FEDERAL.  OBSERVÂNCIA,  NO  CASO  CONCRETO,  DOS
PARÂMETROS DA LEI  COMPLEMENTAR Nº  105/2001.  CONSTITUCIONALIDADE FIRMADA
PELO STF. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível
prática de crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, consistente na
redução de tributos, relativos aos anos-calendário de 2002 a 2004, mediante omissão de receita
por parte dos representantes legais de empresa estabelecida em Recife/PE. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento dos autos, ressaltando que as provas da omissão
de  rendimentos  da  empresa  investigada  foram  obtidas  mediante  quebra  de  sigilo  bancário
realizada  diretamente  pela  Receita  Federal  em  procedimento  de  fiscalização,  sem  prévia
autorização  judicial,  o  que  impossibilitaria  a  sua  utilização  no  processo  penal  em  razão  de
flagrante nulidade. 3. O Juízo da 4ª Vara Federal de Pernambuco discordou da razões do Parquet,
perfilhando entendimento pela possibilidade de acesso de dados bancários pela Receita Federal,
sem anterior  decisão  judicial.  4.  Com efeito,  não  se  vislumbra  a  existência  de evidente  vício
sanável ou insanável no presente apuratório. A utilização pela Receita Federal de dados sigilosos
obtidos diretamente junto a instituições bancárias encontra respaldo nos arts. 1º, § 3º, III, e 6º da
LC nº 105/2001 e no art. 11 da Lei nº 9.311/96, desde que haja processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso e que tais exames sejam pelo fisco considerados indispensáveis,
o que se verificou no caso em exame. 5. A respeito do tema controvertido, o Plenário do Supremo
Tribunal  Federal,  em  sessão  realizada  aos  24/02/2016,  concluiu  o  julgamento  conjunto  de
processos (ADIs nºs 2859, 2390, 2397 e 2386) nos quais se questionavam dispositivos da Lei
Complementar  nº  105/2001,  que  permitem  à  Receita  Federal  receber  dados  bancários  de
contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial. 6. Por maioria
de votos (9 a 2), prevaleceu o entendimento de que as disposições legais não resultam em quebra
de sigilo bancário, mas, sim, em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações, na verdade, é feita dos
bancos ao fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo, assim, ofensa a
preceitos constitucionais. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento à persecução penal.

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

061. Processo: JFRS/SLI-5001479-
25.2014.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 2921/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL OCORRÊNCIA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 330
E 331 DO CP, E NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93,  ART. 62,  IV.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
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MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar os crimes previstos nos arts. 149, 330 e 331 do CP, e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. 2.
Consta dos autos que o investigado foi  preso em flagrante por  manter  seus funcionários em
condições  de  extrema  precariedade.  Durante  a  realização  da  prisão,  foi  constatado  que  o
investigado mantinha em sua residência, sem o devido registro, um revólver calibre 38, municiado
com quatro cartuchos, e uma espingarda calibre 16. Consta, ainda, que o flagrado teria dirigido
aos policiais federais que executaram a sua prisão as seguintes expressões injuriosas: idiota, tira
essa pata daí e ladrões. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
em relação aos crimes de desobediência, desacato e posse irregular de arma de fogo, por não
vislumbrar elementos suficientes para a propositura da ação penal. No que se refere ao crime de
redução a condição análoga à de escravo, foi apresentada denúncia, originando o processo nº
5000671-83.2015.4.04.7106. 4. Discordância do Magistrado. Remessa dos autos a esta 2ª CCR.
5. Descumprimento das determinações dos auditores fiscais do trabalho. Manutenção da situação
dos  empregados nas  mesmas  condições  verificadas  anteriormente.  Conforme  se  verifica  dos
termos de interdição das moradias utilizadas pelos trabalhadores, o investigado foi devidamente
notificado  que  o  descumprimento  caracterizaria  o  crime  de  desobediência.  6.  Como  bem
enfatizado pelo Magistrado, as palavras desrespeitosas proferidas pelo investigado (idiota, tira
essa pata daí e ladrões), no momento de sua prisão em flagrante, aos agentes da Polícia Federal,
que estavam no exercício regular de suas funções, podem consistir em verdadeiro desprestígio à
função pública, notadamente por ter chamado os policiais de ladrões. 7. Quanto à localização das
armas, não há, por ora, qualquer indicação de ilegalidade na ação dos policiais. O encontro do
armamento foi um desdobramento natural dos atos realizados para efetuar a prisão do investigado
pela prática do crime do art. 149 do CP. O processamento do crime de posse irregular de arma
deve prosseguir na Justiça Federal, ante a conexão probatória com os crimes previstos nos arts.
149  e  331  do  CP.  8.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  o
prosseguimento da persecução penal no tocante aos crimes de desobediência, desacato e posse
ilegal de arma de fogo.

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

062. Processo: JF-SAN-0006910-20.2015.4.03.6104-
INQ

Voto: 2871/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (CPP, ART. 28 C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO. APREENSÃO QUE NÃO
ULTRAPASSA 153 MAÇOS DE CIGARRO, QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO
PARA CONSUMO PRÓPRIO,  DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334, § 1º, alínea c, do Código Penal, em
decorrência da apreensão de 61 (sessenta e um) maços de cigarro de origem estrangeira, que
estariam no estabelecimento comercial de propriedade do investigado, sem os documentos que
atestassem seu  ingresso  lícito  no  território  nacional.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o  arquivamento  do  feito  com suporte  no  princípio  da  insignificância,  ressaltando  a
inexpressividade do valor das mercadorias e a ofensa mínima à sociedade pelo não recolhimento
dos tributos. 3. O Juízo da 5ª Vara Federal de Santos/SP, por sua vez, discordou da manifestação
de arquivamento por  considerar  que a introdução clandestina de cigarro  caracteriza crime de
contrabando, o que obsta a aplicação do princípio da insignificância, pois o bem jurídico protegido
é a saúde, higiene, ordem pública e o mercado interno. 4. É de ciência correntia que a natureza
do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito
nocivo à saúde e,  consequentemente,  do rígido controle em sua comercialização no território
nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o
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comércio em questão. 5. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de  cigarros  para  o  próprio  consumo  e  não  de
contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma reiteração  da  mesma  conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013).
6. Contudo, na 108ª Sessão de Coordenação, realizada em 7/3/2016, 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 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde
que ausente a reiteração da conduta. 7. Esse parâmetro objetivo teve como referência o volume
médio de cigarros que um indivíduo normalmente consome ao dia, observado o prazo de validade
do produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer
José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros
por dia e que o prazo de validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se,
portanto, 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 8. No caso presente,
observada  a  norma  incriminadora,  revela-se  viável  o  arquivamento  do  apuratório,  pois  a
quantidade apreendida (61 maços de cigarro) não supera referido patamar, pelo que diminuta a
reprovabilidade da conduta. De outra parte, gravosa a continuidade da persecução à prática ilícita
em  tal  circunstância,  pois  ausente  notícia  de  reiteração  de  conduta  da  mesma  espécie.  9.
Insistência no arquivamento do feito.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

063. Processo: DPF-OPE-00012/2014-INQ Voto: 853/2015 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).
RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
COM  FUNDAMENTO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para
apurar possível prática do crime tipificado no art. 183 da Lei nº 9.472/97. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância.
3. O princípio da insignificância não é aplicável nos casos de exploração irregular ou clandestina
de  radiodifusão.  4.  Não  homologação  do  arquivamento.  Designação  de  outro  Membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

064. Processo: JF/EU/BA-0002610-
46.2014.4.01.3310-INQ

Voto: 3117/2015 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇO
DE RADIODIFUSÃO. LEI Nº 9.472/97, ART. 183. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. UTILIZAÇÃO DE BASE COM
POTÊNCIA  AFERIDA  9,22  W.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para
apurar  a  prática de delito  previsto  no art.  183 da Lei  nº  9.472/97,  consistente  na exploração
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clandestina  de  serviço  de  telecomunicação  ou  espectro  de  radio  frequência  no  município  de
Guaratinga/BA, com potência aferida de 9,22 W. 2. O Procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, em virtude da ínfima lesão ao
bem jurídico tutelado. 3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento por considerar
inaplicável o princípio da bagatela ao crime em comento. 4. O princípio da insignificância não é
aplicável nos casos de exploração irregular ou clandestina de radiodifusão. 5. O fato de o serviço
de radiodifusão ser de baixa potência, assim definido pelo art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.612/98, não
afasta a potencialidade lesiva da atividade. 6. Designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

065. Processo: 1.00.000.017030/2015-94 Voto: 2935/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento  Administrativo  instaurado  a  partir  de  cópia  de  peças  do  PIC  nº
1.22.000.002592/2015-76 deflagrado para apurar  possível  ocorrência  do crime de apropriação
indébita quanto a valores pertencentes aos herdeiros do ex-sócio do investigado. CP, art. 168.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual lesão a interesses de
particulares.  Circunstâncias  fáticas  que  não  evidenciam  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou
interesse da União ou suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

066. Processo: 1.18.002.000054/2016-31 Voto: 2892/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  relato  de  prática  ilegal  de  grilagem  de  terras  nos
municípios  de  Teresina  de  Goiás/GO  e  Alto  Paraíso  de  Goiás/GO,  envolvendo  fazendeiros,
advogados, servidores estaduais e cartorários expressamente nominados, além de servidores do
ICMBio. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Solicitação formulada
ao  noticiante  de  informações  mais  precisas  acerca  das  áreas  supostamente  griladas  e  dos
servidores da entidade federal  que estariam praticando atos ilícitos.  Notificação não atendida.
Ausência de indícios de que a grilagem narrada seja de terras da União ou da participação de
servidores federais na prática criminosa. Inexistência de elementos de informação capazes de
legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação do
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

067. Processo: 1.22.000.003216/2015-07 Voto: 2936/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a ocorrência de várias fraudes em execuções no âmbito do
TRT  da  3ª  Região,  supostamente  propiciadas  pela  confusão  patrimonial  que  teria  sido
ardilosamente  realizada  por  integrantes  de  um  grupo  econômico.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Não obstante a gravidade dos fatos narrados, verifica-se a
ausência de infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União que
justifique a competência da Justiça Federal. Possíveis fraudes à execução. Lesão ao patrimônio
dos  exequentes.  Objeto  de  ação  penal  privada.  CP,  art.  179.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar, no momento, a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

068. Processo: 1.27.000.000462/2016-01 Voto: 2891/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  de  estelionato.  Diretora  de  empresa
sediada em Miguel Alves/PI que estaria falsamente se qualificando como representante de uma
OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e anunciando um novo tratamento
para esclerose lateral amiotrófica na Alemanha com o intuito de cobrar o pagamento de 500 euros
pela intermediação. CP, art. 171. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Não obstante a gravidade do fato noticiado  a investigada teria ludibriado pessoas de boa-fé e
com a saúde fragilizada , verifica-se a ausência de infração penal perpetrada em detrimento de
bens,  serviços  ou  interesses  da  União  que  justifique  a  competência  da  Justiça  Federal.
Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  em  favor  do  Ministério  Público
Estadual.

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

069. Processo: 1.28.100.000034/2016-13 Voto: 2819/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MOSSORO-RN

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima ofertada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando a aplicação da quantia de R$ 1.600,00 após realização de cadastro em
um site sob a promessa de que o noticiante receberia 100% de lucro sobre o valor investido.
Possível  crime  contra  a  economia  popular.  Lei  nº  1.521/51,  art.  2º,  IX.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).  Fraude conhecida como pirâmide,  que envolve permuta de
dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Aplicação da súmula nº 498 do
STF. Ausência de indícios de crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Situação que não se
assemelha  aos  precedentes  da  2ª  CCR  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  MPF
(Procedimento  nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  594ª  Sessão,  20/3/2014;
Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  611ª  Sessão,  10/11/2014).
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

070. Processo: 1.30.001.001250/2016-38 Voto: 2817/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia  de Fato instaurada para apurar  possível  prática do crime de ameaça em face de um
cidadão desempregado, supostamente ocorrida no posto de atendimento do SINE Bangu. CP, art.
147. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Não obstante a gravidade do
fato narrado, verifica-se a ausência de infração penal praticada em detrimento de bens, serviços
ou interesses da União que justifique a competência da Justiça Federal. Inexistência de elementos
de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

071. Processo: 1.30.004.000022/2016-11 Voto: 2820/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPERUNA-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de frustração de direito trabalhista. CP, art.
203. Retenção da CTPS do empregado após pedido de rescisão do contrato de trabalho. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Conduta que, na verdade, se amolda à contravenção
penal prevista no art. 3º da Lei n° 5.553/68. Incidência do Enunciado nº 37 da 2ª CCR: Não é
atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções penais, ainda que
ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
legitimar a  atribuição do MPF para persecução penal.  Homologação do declínio  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

072. Processo: 1.34.015.000096/2016-89 Voto: 2821/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta venda de produto de uso veterinário sem o devido
registro  no  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA),  por  parte  de
estabelecimento comercial localizado no município de Itajobi/SP. CP, art. 273, § 1º-B, I. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2ª CCR). Ausência de indícios de que o produto foi
importado de forma irregular, a justificar a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e
da  2ª  CCR:  CC  nº  120.843/SP,  Terceira  Seção,  DJe  27/3/2012;  Procedimento  MPF  nº
1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão,  11/5/2015,  unânime.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

073. Processo: 1.34.025.000040/2016-13 Voto: 2934/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO SAO 
JOAO BOA VISTA-SP

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão, na qual o noticiante relata que ele e sua esposa foram vítimas dos crimes de ameaça
(de morte)  e denunciação caluniosa,  em tese,  cometidos por  um vereador,  sua esposa e um
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enteado. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Não obstante a gravidade
do  fato  narrado,  verifica-se  a  ausência  de  infração  penal  praticada  em  detrimento  de  bens,
serviços ou interesses da União que justifique a competência da Justiça Federal. Inexistência de
elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

074. Processo: 1.12.000.000154/2016-09 Voto: 2889/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  ambiental  consistente  na  prática  de
atividade de pesca no interior da Estação Ecológica de Maracá-Jipioca, localizada no município de
Amapá/AP.  Lei  nº  9.605/98,  art.  34.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Apreensão, na embarcação do investigado, de uma rede de pesca e de três espécimes de bagre
comum, ainda vivos, que foram devolvidos ao mar pelos agentes do ICMBio. Aplicação de multa.
Dano ambiental considerado de pouca monta. Sanção administrativa que se mostra suficiente e
proporcional para repressão da conduta. Homologação do arquivamento.

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

075. Processo: 1.23.001.000076/2016-41 Voto: 2866/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA para apurar possível crime ambiental
previsto no art. 46, par. único, da Lei nº 9.605/98. Suposto armazenamento de aproximadamente
6,5  m3 de  madeira  em tora  da  espécie  castanheira,  sem autorização  do  órgão  competente.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato verificado em julho/1997. Pena máxima
cominada ao delito de 1 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que
decorridos mais de 18 (dezoito) anos da data do fato. CP, art. 109, VI. Extinção da punibilidade.
Homologação do arquivamento.

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

076. Processo: 1.23.006.000102/2016-91 Voto: 2867/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de ofício do IBAMA, comunicando possível infração
ambiental,  em virtude  do porte  de motosserra  sem licença ou registro  do órgão  competente.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Para a caracterização do crime previsto
no art. 51 da Lei nº 9.605/98, exige-se a conduta de comercializar ou de utilizar motosserra. Caso
de mera infração administrativa a que se refere o art. 57 do Decreto nº 6.514/08. Aplicação de
multa no valor de R$ 500,00. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

077. Processo: 1.24.000.000442/2016-34 Voto: 2814/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de falsidade de documento público nos
autos de execução que tramitou perante o  Juízo da 2ª  Vara Federal  da Seção Judiciária  da
Paraíba. CP, art. 297. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposta falsificação de
assinatura  na cópia  de  recebimento  de  mandado de citação  verificada  em 23/07/2003.  Pena
máxima aplicável ao crime do art. 297 do CP equivalente a 6 (seis) anos de reclusão. Prescrição
da pretensão punitiva estatal, uma vez decorridos mais de 12 (doze) anos. CP, art. 109, inc. III.
Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

078. Processo: 1.26.000.003512/2015-51 Voto: 2933/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta venda irregular de lotes de
terras  pertencentes  à  União  na  localidade  conhecida  como  Poço  da  Panela,  em  Recife/PE.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Vistoria  realizada  em 8/1/2016  por
técnicos da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), que não encontraram imóvel pertencente à
União  no  logradouro  informado  nem  constataram  novas  construções  no  local.  Materialidade
delitiva não evidenciada. Homologação do arquivamento.

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

079. Processo: 1.29.000.000918/2016-51 Voto: 2931/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência do crime de apropriação indébita em
virtude de supostos saques indevidos em conta do FGTS de trabalhadora em prejuízo da Caixa
Econômica  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação
encaminhada pela própria instituição bancária de que, por equívoco, em 03/08/2015, a empresa
comunicou o desligamento da trabalhadora por meio do sistema FGTS Caixa, o que acarreta a
liberação do saldo da conta vinculada de modo automático, gerando, assim, o lançamento do
saque  em  seu  extrato.  Saque  não  efetivado  e  retorno  dos  valores  para  a  conta  vinculada,
recompondo o saldo. Ausência de indício de fraude ou de qualquer tentativa de subtração dos
valores da conta vinculada. Atipicidade dos fatos. Homologação do arquivamento.

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

080. Processo: 1.30.001.000964/2016-29 Voto: 2816/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  de  sonegação  fiscal  por  parte  dos
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representantes legais de cooperativa de transportes sediada no bairro de Inhaúma, zona norte do
município do Rio de Janeiro/RJ. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Expedição de ofício à Receita Federal requisitando informações acerca de eventual
fiscalização  em  face  da  pessoa  jurídica  investigada,  de  crédito  tributário  constituído  ou  de
Representação Fiscal para Fins Penais já remetida ou no aguardo da constituição definitiva, bem
como, caso não haja nenhum procedimento, que seja analisada a conveniência de inclusão em
calendário de fiscalização. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Ausência
de  justa  causa,  no  momento,  para  continuidade  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

081. Processo: 1.33.000.000758/2016-17 Voto: 2815/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de furto de um notebook pertencente à
Defensoria Pública da União. CP, art. 155. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Fato verificado no dia 25/11/2015. Diligência efetuada pela Polícia Federal após a comunicação do
furto, não tendo sido constatado arrombamento para invadir o local. Inexistência de circuito interno
de  câmeras  no  prédio.  Inviabilidade  de  realização  de  perícia  técnica.  Tentativa  infrutífera  de
rastrear o equipamento. Ausência de vestígios materiais ou de testemunhas que possam auxiliar
na  descoberta  da  autoria,  bem como  de  linha  investigativa  capaz  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

082. Processo: 1.33.000.000858/2016-43 Voto: 2868/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  saques  indevidos  de  valores  relativos  a  benefício
previdenciário, após o óbito do respectivo titular, no período de setembro a novembro de 2005.
Possível crime de estelionato previdenciário. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). 1) Ausência de informações acerca de representante legal ou procurador
habilitado para recebimento do benefício ou sobre renovação de senha. Inexistência de elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar novas diligências, considerando, sobretudo, o tempo decorrido de mais de 10 (dez) anos
do último saque efetuado. 2) Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em
prejuízo da autarquia previdenciária. Retirada de apenas 3 (três) parcelas (incluindo o saque da
competência do óbito). Conduta materialmente atípica. Incidência do princípio da insignificância.
Valores sacados indevidamente que são utilizados, em regra, para custear despesas com dívidas,
medicação e funeral  do titular do benefício. Observância da Orientação nº 4 da 2ª CCR/MPF.
Homologação do arquivamento.

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

083. Processo: 1.36.001.000034/2016-51 Voto: 2890/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de Relatório de Ação Fiscal empreendida pelo Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, com o objetivo de investigar
possível crime de redução a condição análoga à de escravo, envolvendo fazenda localizada no
município de Araguaína/TO. CP, art.  149. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV).
Conclusão  de  que  o  quadro  encontrado  no  local  não  configurava  trabalho  em  condições
degradantes,  aptas  a  ensejar  o  resgate  de  empregados  na  condição  análoga  à  de  escravo.
Inocorrência  de  coação  ou  submissão  a  jornadas  exaustivas.  Ausência  de  indícios  de
materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

084. Processo: 1.29.000.003524/2015-73 Voto: 2869/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

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

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

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

085. Processo: JF/CE-0012375-55.2010.4.05.8100-
INQ

Voto: 2837/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  APURAÇÃO  DA EXPLORAÇÃO  DO  JOGO  DO  BICHO.  POSSÍVEL
PRÁTICA  DE  CONTRAVENÇÃO  PENAL,  CRIMES  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO
NACIONAL  E  DE  LAVAGEM  DE  CAPITAIS.  ACOLHIMENTO,  PELO  JUIZ  FEDERAL,  DO
DECLÍNIO QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGO DO BICHO. DISCORDÂNCIA DO
ARQUIVAMENTO  QUANTO  AOS  DEMAIS  CRIMES.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28  DO  CPP.
INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO,  RESSALVADO O DISPOSTO NO ART.  18  DO  CPP.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática da contravenção penal prevista no art.
58 do DL n° 3.688/41, bem como dos crimes do art. 16 da Lei n° 7.492/86 e do art. 1º da Lei n°
9.613/98, uma vez que o jogo do bicho continua a ser realizado de forma camuflada, utilizando-se
da regular estrutura da Loteria Estadual do Ceará para fins de extração, resultado e garantia da
premiação, dissimulando a prática ilícita daquela contravenção. 2. A Procuradora da República
entendeu,  inicialmente,  que  não  há  elementos  configuradores  de  crimes  contra  o  SFN e  de
Lavagem de Dinheiro, restando apenas indícios da prática de contravenção penal, razão pela qual
requereu o declínio de competência para a Justiça Estadual. 3. Discordância do Juiz Federal, que
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verificou sobressair dos autos elementos que apontam para a prática de crimes da seara federal.
4. No exercício de sua função revisional, esta 2ª CCR acompanhou as razões invocadas pelo Juiz
Federal.  5.  Designado  um novo  Membro  do  MPF  para  prosseguir  na  persecução  penal,  foi
requerida nova análise do declínio junto ao Juízo Federal, tendo em vista a necessidade urgente
de  providências  quanto  às  condutas  já  esclarecidas,  bem  como  foram  apresentados  novos
fundamentos jurídicos que foram agregados à peça ministerial anteriormente apresentada. 6. O
Juiz Federal, entendendo assistir em parte razão ao MPF, determinou a extração de fotocópia
integral dos autos e encaminhamento à Justiça Estadual, para processamento da contravenção
penal. Quanto às demais questões debatidas, manteve a decisão que considerou prematuro o
declínio, abrindo vistas ao Ministério Público Federal para os devidos fins. 7. A Procuradora da
República  oficiante,  considerando  o  acolhimento  do  declínio  de  competência  em  relação  à
infração penal prevista no art. 58 da LCP, requereu que, quanto aos demais crimes, seja recebida
sua  manifestação  como  razões  de  arquivamento.  Discordância  do  Magistrado.  8.  Conforme
ressaltado pelo Membro do Parquet Federal, não há qualquer indicativo concreto da corrupção de
agentes públicos federais, sendo que todas as referências foram dirigidas a policiais civis e outros
integrantes da administração pública estadual e municipal. 9. Quanto ao suposto crime contra o
SFN, não há, de fato, neste IPL, informações concretas de que os investigados faziam operar,
sem a devida autorização do Banco Central, instituição financeira, cujo objetivo fosse a captação
e aplicação  de  recursos  financeiros  de  terceiros,  realizando operações típicas  de instituições
financeiras, colocando, assim, em perigo o SFN. 10. Na espécie, cabe afirmar que não se verificou
a intermediação ou aplicação de recursos financeiros, concessão de empréstimos, destinação de
valores ao exterior, muito menos negociações de valores mobiliários. As análises realizadas no
material  apreendido  não  forneceram  qualquer  indicativo  concreto  de  práticas  próprias  de
instituição financeira ou de crimes contra o SFN. 10. Na espécie, cabe afirmar que não se verificou
a intermediação ou aplicação de recursos financeiros, concessão de empréstimos, destinação de
valores ao exterior, muito menos negociações de valores mobiliários. As análises realizadas no
material  apreendido  não  forneceram  qualquer  indicativo  concreto  de  práticas  próprias  de
instituição  financeira  ou  de  crimes  contra  o  SFN.  11.  Em relação  a  possível  sonegação  de
impostos federais (Lei n° 8.137/90, art. 1°), não existe prova concreta de que os valores obtidos
por meio da infração penal não foram devidamente declarados à Receita Federal. E, ainda que
tenha ocorrido omissão de rendimento, tais crimes contra a ordem tributária não se tipificam antes
do lançamento definitivo do credito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n° 24, do STF.
Inexistência de justa causa, portanto, no presente momento, para persecução penal, ressaltando-
se que, após o trânsito em julgado na esfera administrativa de eventual procedimento fiscal, por
imposição legal,  a Autoridade Fiscal  deverá enviar  a RFFP ao MPF. 12.  Quanto ao crime de
lavagem  de  capitais,  ressaltou-se  que  não  há  indicativos  de  crimes  antecedentes  do  rol
originalmente previsto no art. 1° da Lei n° 9.613/98, uma vez que o jogo do bicho se revela como
contravenção penal e que foram indiciadas apenas duas pessoas, o que não configura o crime de
organização criminosa. 13. Reanalisando os autos e considerando o acolhimento, pelo Juízo, do
declínio de competência em relação à infração penal prevista no art. 58 da LCP, bem como os
fundamentos  expendidos/agregados  pelo  Membro  do  MPF,  não  há  elementos  suficientes  de
crimes contra o SFN ou contra a ordem tributária, não havendo igualmente razões para prosseguir
quanto a suposta lavagem de dinheiro decorrente dessas infrações penais. Já a eventual lavagem
de  dinheiro  decorrente  da  exploração  do  jogo  do  bicho  e  de  organização  criminosa  é  de
competência estadual, razão pela qual será apurada no procedimento inaugurado com as cópias
deste  IPL,  já  remetida  à  Justiça  Estadual.14.  Diante  do  exposto,  voto  pela  insistência  no
arquivamento, com a ressalva do disposto no art. 18 do CPP.

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

NÃO PADRÃO

086. Processo: DPF/VGA-00039/2013-INQ Voto: 2915/2016 Origem: GABPRM1-LHA - LUCAS 
HORTA DE ALMEIDA

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

Ementa: DOCUMENTAL (CP,  ART.  297).  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 documental (CP, art. 297). Informações de que
a esposa do segurado compareceu à Agência do INSS portando uma Carta de Exigências falsa,
solicitando informações sobre o andamento do pedido de aposentadoria de seu marido.  2.  O
servidor do INSS verificou inexistir qualquer benefício com o número indicado na referida carta,
tendo sido constatado tratar-se de documento falso. 3. Realizadas diligências pela Polícia Federal,
foi esclarecido que o casal recebeu o documento falsificado de um Advogado (indiciado no IPL),
que estaria providenciando a documentação necessária para a aposentadoria do segurado, tendo
cobrado cerca de R$ 2.500,00 pelos serviços prestados. 4. O Ministério Público do Estado de
Minas Gerais promoveu o declínio de atribuição ao MPF, argumentando que o segurado aportou
documento falso, tendo a si próprio como beneficiário, junto ao INSS, pleiteando os benefícios
constantes naquele documento. Considerou haver indícios de que houve uma tentativa de lesar
os cofres públicos 5. O Procurador da República oficiante suscitou conflito negativo de atribuições,
ressaltando que, no caso, o cenário sugere, no sentido da jurisprudência solidificada, a absorção
do falso pelo estelionato, já que a falsidade não possui potencialidade lesiva por si. 6. No caso
dos autos, há notícia de que o Advogado indiciado falsificou documento de emissão exclusiva do
INSS  (carta  de  exigência),  com  a  finalidade  de  comprovar  um  serviço  de  requerimento
administrativo  de  aposentadoria  contratado  e  pago  por  particular  (cliente),  mas  que  não  foi
realizado. 7. A falsificação do documento tinha como função apenas simular a existência de um
requerimento administrativo de benefício previdenciário, mantendo em erro a vítima (particular)
que  contratou  o  serviço  do indiciado,  bem como assegurar  a  vantagem ilicitamente  recebida
(pagamento do valor pelo serviço que não fora prestado). 8. Aplicação da Súmula n° 546 do STJ:
A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da
entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do
órgão expedidor. 9. Ratificação, por este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual. 10. 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).  11.
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). Participaram da votação o
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

087. Processo: DPF/RDO/PA-00066/2013-INQ Voto: 2930/2016 Origem: GABPRM2-LAS - LUISA 
ASTARITA SANGOI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE (CP, ART. 155, § 4º,
II). POSSÍVEL TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA FRAUDULENTA DE UMA CONTA DA CEF PARA
OUTRA.  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N°  33).  LESÃO A INTERESSE DIRETO DA
EMPRESA PÚBLICA FEDERAL EM QUE O CORRENTISTA PREJUDICADO MANTINHA CONTA.
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
possível crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, II), a partir da notícia de que a conta
corrente de determinado correntista da Caixa Econômica Federal (CEF) teria recebido, mediante
transferência  eletrônica  fraudulenta,  crédito  de  R$  8.943,00.  2.  A Procuradora  da  República
oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, sob o argumento de
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que a CEF não teria sofrido prejuízo, tendo em vista a informação de que o crédito dos valores
não foi  objeto  de impugnação em sede administrativa.  3.  Constando dos autos que o crédito
recebido na conta corrente da CEF proveio de "transferência eletrônica de recursos entre contas
na Caixa" ("TRX EL TEV"), há indícios de que a conta da qual foram subtraídos os valores era,
também,  da  CEF.  4.  Nas  hipóteses  de  subtração  irregular  de  valores  de  conta  da  Caixa
Econômica Federal, mediante transferência eletrônica fraudulenta, a circunstância de o correntista
ter ou não sido ressarcido 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). Precedente do
STJ  (CC 106.618/SP,  Terceira  Seção,  DJe  18/11/2009).  5.  Não  homologação  do  declínio  de
atribuições  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

088. Processo: SPF/BA-01610/2012-IPL Voto: 2799/2016 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ELEITORAL. SUPOSTO CRIME DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO
(CÓDIGO  ELEITORAL,  ART.  299)  IMPUTADO  A  VICE-PREFEITO.  MPE:  DECLÍNIO  AO
PROCURADOR  REGIONAL  ELEITORAL.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP, C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
DE FORO ESPECIAL PARA VICE-PREFEITO NA CF E NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de captação ilícita de sufrágio, previsto
no art. 299 do Código Eleitoral, imputado ao atual vice-prefeito do Município de Ibicoara/BA. 2. O
Promotor Eleitoral oficiante requereu o declínio de atribuições ao Tribunal Regional Eleitoral, por
entender que o foro especial por prerrogativa de função previsto para prefeitos no art. 29, X, da
CF estende-se aos vice-prefeitos. 3. Discordância do Juiz da 169ª Zona Eleitoral da Bahia. 4. A
par de o art. 29, X, da CF não ter estendido, aos vice-prefeitos, o foro especial por prerrogativa de
função que atribui aos prefeitos, a Constituição do Estado da Bahia também não estabeleceu foro
privilegiado para vice-prefeitos. Assim, compete a juiz eleitoral de primeira instância processar os
fatos em apuração. 5.  Designação de outro Promotor Eleitoral  para prosseguir  na persecução
penal.

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

089. Processo: 1.31.000.000616/2015-43 Voto: 2886/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
COMERCIALIZAÇÃO  DE  CRÉDITOS  FICTÍCIOS  DE  MADEIRA,  MEDIANTE  EMISSÃO  DE
NOTAS FISCAIS FRIAS E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISTEMA DOF. REVISÃO DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO N°  32).  OFENSA DIRETA A SERVIÇO DE AUTARQUIA FEDERAL.
INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA QUE NÃO FOI PERPETRADA COMO CRIME MEIO PARA
A  CONSECUÇÃO  DE  DELITO  AMBIENTAL.  NÃO  INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
CRIMINAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  dando conta  de  que  os
representantes legais de duas empresas privadas estariam comercializando notas fiscais frias, de
aquisição inverídica de madeira,  a madeireiras nos Estados de Rondônia,  Amapá e Roraima,
cobrando de R$ 100,00 a R$ 150,00 cada metro cúbico de madeira "só no papel". 2. O Procurador
oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que tal
conduta poderia configurar delito ambiental de extração e comercialização irregular de produtos
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florestais e crime de sonegação fiscal,  ressaltando a ausência de indícios de que os produtos
florestais tenham sido extraídos de área pertencente ou protegida pela União e que eventual
tributo  sonegado  seria  estadual.  3.  Embora  o  Procurador  tenha  vislumbrado  a  possível
configuração  de  crimes  ambientais  e  contra  a  ordem  tributária,  observa-se  que  a  conduta
imputada aos investigados cinge-se à comercialização de créditos fictícios de madeira, mediante a
emissão de notas fiscais frias e a inserção de informações falsas no Sistema DOF, amoldando-se
à figura típica prevista no art. 299 do Código Penal. 4. O art. 1º da Instrução Normativa IBAMA nº
112/06 estabelece que o Documento de Origem Florestal (DOF), instituído pela Portaria MMA nº
253,  de 18/08/2006,  é  documento  público federal  que consiste  em licença obrigatória  para o
controle do transporte e armazenamento de produtos e subprodutos florestais de origem nativa,
contendo  as  informações  sobre  a  procedência  de  tais  produtos  e  subprodutos,  gerado  pelo
sistema eletrônico denominado Sistema DOF. 5. Considerando que o gerenciamento do sistema
DOF incumbe ao IBAMA, impende reconhecer que a inserção de dados falsos em tal sistema
eletrônico, com prejuízo à sua finalidade de controlar o transporte e armazenamento de produtos
florestais,  importa  lesão  direta  ao  serviço  prestado  pela  aludida  autarquia  federal,  a  atrair  a
competência da Justiça Federal (CF, art. 109, IV). 6. Todavia, quando a inserção de dados falsos
no Sistema DOF é feita com o único intuito de respaldar o transporte/armazenamento irregular de
produtos florestais, pelos próprios indivíduos que pretendem executá-lo, este relator entende que
o crime do art. 299 do CP figura apenas como meio para a consecução do delito previsto no art.
46,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  9.605/98,  sendo absorvido  pela  infração  penal  ambiental,  por
incidência do princípio da consunção (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1365249/RO, Quinta
Turma,  DJe 26/08/2014;  AgRg no AREsp 300.077/RO, Sexta Turma,  DJe  22/09/2014).  Como
consequência,  em tais casos,  a atribuição para apurar  os fatos só será do MPF se existirem
indícios de que o produto florestal era oriundo de área pertencente ou protegida pela União. 7. No
presente  caso,  como  é  imputada  aos  investigados  apenas  a  venda  de  créditos  fictícios  de
madeira, não havendo notícia do cometimento de qualquer crime ambiental por parte deles, não
se verifica a incidência da consunção, cabendo ao Ministério Público Federal a atribuição para
apurá-las.  8. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

090. Processo: DPF/VGA-00042/2014-INQ Voto: 2940/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/POUSO 
ALEGRE

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, II). Indivíduo que
ofereceu ajuda a uma senhora para realizar  um depósito em terminal de autoatendimento da
Caixa Econômica Federal e, após ter acesso à senha dela, trocou o cartão dela por outro. Em
seguida, realizou um saque de valores que estavam depositados na conta da vítima. Revisão de
declínio (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Fraude praticada contra a própria correntista. Informação
da CEF de que não sofreu prejuízo decorrente dos fatos apurados. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

091. Processo: 1.30.017.000447/2015-08 Voto: 2845/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
SJMERITI/N.IGUA/D.CAX

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO
(CP, ART. 311-A, III). REPRESENTAÇÃO ANÔNIMA COMUNICANDO A SUPOSTA COMPRA DE
VAGAS  PARA  CURSO  DE  MEDICINA  EM  UNIVERSIDADE  PARTICULAR.  REVISÃO  DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº  32  DA 2ª  CCR).  RATIFICAÇÃO DO DECLÍNIO.  CONFLITO DE
ATRIBUIÇÕES ENTRE MPF E MP ESTADUAL CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA
DIRIMIR O CONFLITO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir do recebimento de representação
anônima narrando possível compra de vagas para o curso de medicina de universidade particular,
o que configura, em tese, o crime do art. 311-A, III, do CP. 2. O Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro promoveu o declínio de atribuição ao Ministério Público Federal, argumentando
que o procedimento destina-se à apuração de crime cometido em detrimento de interesses de
Instituição Particular de Ensino Superior, que integraria o sistema federal de ensino e agiria por
delegação  da  União.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante  suscitou  conflito  negativo  de
atribuições,  ressaltando  que,  no  caso,  verificam-se  relatos  de  irregularidades  ocorridas  em
faculdade  privada  e,  portanto,  falece  atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  atuar.  4.
Suposta fraude perpetrada em detrimento de universidade particular, não implicando em qualquer
prejuízo direto à União. Ademais, à luz do art. 109 da CF, não se enquadra em nenhuma das
hipóteses de competência da Justiça Federal.  5. Precedentes da 2ª CCR: Voto n° 1716/2015,
Processo  n°  1.00.000.003581/2015-71,  Sessão  n°  617,  de  06/04/2015,  unânime;  Voto  n°
1716/2015, Processo n° 1.00.000.003581/2015-71, Sessão n° 617, de 06/04/2015, unânime; Voto
n° 62/2016, Processo n° 1.22.001.000442/2015-18, Sessão n° 635, de 15/02/2016, unânime. 6.
Ratificação, por este órgão colegiado, do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 7.
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). 8. 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). Participaram da votação o
Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

092. Processo: DPF/DF-0495/2015-INQ Voto: 2810/2016 Origem: GABPR4-AHCL - 
LEANDRO BOTELHO ANTUNES

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível crime de estelionato majorado (CP, art.  171, § 3º).  Investigado que
compareceu  a  agência  da  Caixa  Econômica  Federal  e,  possivelmente  mediante  uso  de
documentos falsos, sacou indevidamente uma parcela de benefício do INSS de titularidade de
terceiro,  na  "boca  do  caixa".  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Fraude
constatada  só  um  mês  depois,  quando  o  real  titular  do  benefício  tentou  sacar  a  parcela
indevidamente  recebida  pelo  investigado.  Diligências.  Informação  da  CEF de  que  não  foram
retidas  cópias  dos  documentos  apresentados por  ocasião  do saque.  Ausência  de indícios  de
autoria  e  de  diligências  capazes  de  alterar  o  panorama  probatório.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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093. Processo: SPF/BA-01043/2015-INQ Voto: 2823/2016 Origem: GABPR004-ALBN - 
ANDRE LUIZ BATISTA NEVES

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Suposto descumprimento de
ordem judicial por parte da titular da Gerência da Secretaria Regional do Trabalho e Emprego de
Camaçari/BA,  por  não ter  respondido ofícios oriundos da 3ª Vara do Trabalho e Emprego de
Camaçari,  que  requisitavam  informações  necessárias  à  instrução  de  processo.  Revisão  de
arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV)  Esclarecimentos prestados pela gerente da SRTE de
Camaçari e pela servidora responsável pelo Setor de Protocolo, que informaram a inexistência de
sistema que permitia o rastreamento dos documentos da época, não sendo possível identificar
com precisão o destino dos ofícios em questão; que não havia qualquer casuística de extravio de
documentos  e  que  para  maior  agilidade  dos  trabalhos,  os  documentos  protocolados  eram
entregues  nos  setores  sem  assinatura  em  livro  de  protocolo  ou  controle  semelhante.  Não
identificada a intenção deliberada de não obedecer à ordem judicial. Evidente ausência de dolo.
Homologação de arquivamento.

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

094. Processo: 1.14.010.000059/2016-11 Voto: 2825/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). Relato de que uma mulher adentrou no
estabelecimento comercial em que o noticiante é proprietário, tendo pago as despesas com uma
nota de R$ 100,00 (cem reais) falsa, evadindo-se do local após compra. Revisão de arquivamento
(LC  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  informações  acerca  da  autora  do  fato,  que  não  foi
identificada pela vítima, por testemunhas ou pelas imagens das câmeras de segurança. Ausência
de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Necessidade de comunicação do fato ao Departamento do Meio Circulante do Banco Central do
Brasil  (MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

095. Processo: 1.29.000.003469/2015-11 Voto: 2824/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (CP, art. 155). Subtração de dois extintores de incêndio,
após arrombamento de duas viaturas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Laudos periciais confirmaram a ocorrência
de danos aos veículos dos Correios e a impossibilidade de se reconhecer os autores mediante as
gravações realizadas pela câmera de segurança, bem como atestaram a impossibilidade de se
determinar a autoria do delito após a análise da amostra de DNA extraídas do local do crime.
Ausência de indícios de autoria.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação de arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. Juliano Baiocchi
Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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096. Processo: 1.33.000.000924/2015-02 Voto: 2812/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível crime de estelionato previdenciário tentado (CP,
art. 171, § 3º, c/c art. 14, II). Suspeita de que titular de auxílio-doença teria apresentado atestados
médicos falsos a médica perita do INSS com vistas a continuar recebendo, de forma indevida, o
aludido  benefício.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Suspeita  não
confirmada. Em ação judicial, foi reconhecido, por sentença transitada em julgado, o direito do
investigado ao restabelecimento do benefício, desde a data de sua cessação. Não configuração
do delito. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

097. Processo: JF-RN-0000590-30.2014.4.05.8400-
IP

Voto: 2809/2016 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO
PARTICULAR, USO DE DOCUMENTO FALSO, DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E PREVISTOS
NA LEI DE LICITAÇÕES (CP, ARTS. 298, 304 E 315; DECRETO-LEI Nº 201/67, ART. 1º, I; LEI Nº
8.666/93).  MPF:  ARQUIVAMENTO QUANTO AO ART.  298  DO CP E  DECLÍNIO À JUSTIÇA
ESTADUAL  EM  RELAÇÃO  AOS  DEMAIS.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  APENAS
QUANTO AO DECLÍNIO.  CPP,  ART.  28;  C/C LC N°  75/93,  ART.  62,  IV.  RECEBIMENTO DO
DECLÍNIO COMO ARQUIVAMENTO NO TOCANTE AO ART.  304  DO CP.  HOMOLOGAÇÃO.
REMESSA À 5ª CCR NO QUE TANGE AO ART. 215 DO CP, AO ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI Nº
201/67 E À LEI Nº 8.666/93. 1. Inquérito Policial inicialmente instaurado para apurar possíveis
crimes de falsificação de documento particular e uso de documento falso (CP, arts. 298 e 304),
tendo em vista a notícia de que 12 Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) apresentadas
por uma empresa privada ao CREA/RN, emitidas em nome de determinado engenheiro civil, não
foram efetivamente assinadas pelo aludido profissional. Tais ARTs, registradas no CREA/RN entre
2002 e 2003, estavam relacionadas com contratos firmados entre a citada empresa e Prefeituras
de municípios  diversos  do  Rio  Grande do  Norte.  2.  O Procurador  da  República  promoveu o
arquivamento no tocante aos crimes de falsificação de documento particular,  por ausência de
indícios de autoria. Por outro lado, ponderou que o uso de ARTs falsas desperta suspeitas acerca
da  regularidade  dos  contratos  de  obras  firmados  pela  empresa  com  as  Prefeituras,  mas,
destacando a inexistência de notícia do emprego de recursos federais nestas obras e afirmando
que, embora as ARTs tenham sido registradas no CREA/RN,  não vislumbra violação direta a
interesses da aludida autarquia,  requereu o declínio  da competência  para apurar  tais  fatos à
Justiça Estadual. 3. O Magistrado Federal deferiu o arquivamento dos crimes do art. 298 do CP,
discordando apenas do declínio de competência requerido no tocante aos "crimes eventualmente
decorrentes  das  ARTs  falsificadas".  4.  Especificamente  no  tocante  aos  crimes  de  uso  de
documento falso, considerando que o registro das ARTs ocorreu no CREA/RN, que tem natureza
de autarquia federal, é do MPF a atribuição para apurá-los. 5. Todavia, como o registro das ARTs
perante o CREA/RN se deu entre 2002 e 2003 e o prazo prescricional previsto para o crime de
uso de documento particular falso é de 12 anos (CP, art. 109, III), impende reconhecer que os
delitos previstos no art. 304 do Código Penal em apuração já prescreveram. 6. No que tange ao
declínio de competência quanto a eventuais crimes da Lei nº 8.666/93 ou de desvio de verbas
públicas cometidos por funcionários públicos municipais ou por prefeitos (CP, art. 315; ou Decreto-
Lei nº 201/67, art. 1º, I), sugeridos pelo Procurador oficiante, afigura-se necessária a remessa dos
autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, por tratar-se de matéria afeta às suas atribuições.
7. Voto pelo recebimento do declínio como arquivamento apenas no tocante aos crimes do art.
304 do CP, homologando-o, e, quanto a eventuais crimes previstos na Lei nº 8.666/93, no art. 315
do  CP e  no  art.  1º,  I,  do  Decreto-Lei  nº  201/67,  pela  remessa  dos  autos  à  5ª  Câmara  de
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Coordenação e Revisão.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  do
declínio  como  arquivamento  apenas  no  tocante  aos  crimes  do  art.  304  do  Código  Penal,
homologando-o, e, quanto a eventuais crimes previstos na Lei nº 8.666/93, no art. 315 do Código
Penal  e  no  art.  1º,  I,  do  Decreto-Lei  nº  201/67,  pela  remessa  dos  autos  à  5ª  Câmara  de
Coordenação e  Revisão,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  o  Dr.
Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

098. Processo: 1.23.000.001416/2013-18 Voto: 2909/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Policial
Federal  que,  antes de tomar posse, por ocasião da fase do exame psicotécnico do concurso
público ou durante exame médico admissional a que submetido no dia da posse, teria omitido, no
preenchimento de documentos referentes à sua qualificação física e mental, que já havia sido
internado em clínica psiquiátrica por um mês. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligência.  Informação da organizadora do concurso de que o investigado não preencheu
nenhum  documento  referente  às  suas  condições  psicológicas  no  momento  do  exame
psicotécnico. O Coordenador de Recrutamento e Seleção do Departamento de Polícia Federal
afirmou que o edital do concurso não previu a realização de exame psiquiátrico e que a avaliação
médica foi procedida com base em exames laboratoriais previstos na IN nº 002/2004-DGP/DPF,
dentre  os  quais  não  figurava  exame psiquiátrico.  Ausência  de  preenchimento  ou  entrega  de
qualquer documento referente à sua condição psiquiátrica pelo investigado. Embora o médico que
realizou o exame admissional tenha dito que, à época, o investigado negou ter antecedente de
transtorno  psiquiátrico,  não  há  como  se  precisar  de  que  forma  o  investigado  interpretou  o
questionamento feito pelo médico, não se podendo afirmar que a resposta negativa foi dada com
a  intenção  de  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante.  Dolo  não  evidenciado.
Homologação do arquivamento.

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

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

099. Processo: PR/SP-3000.2013.003633-4-INQ Voto: 2965/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME DE ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  177,  §3º).  CONEXÃO  PROBATÓRIA.  INVIABILIDADE  DE
REUNIÃO DE PROCESSOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DO
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE. 1.  Conflito negativo de atribuições instaurado
entre membros da Procuradoria da República em São Paulo, nos autos de Inquérito Policial em
que se apura a suposta prática de crime de estelionato em desfavor do INSS (CP, art. 177, §3º),
em razão da concessão irregular de benefício previdenciário a particular envolvendo funcionários
do INSS e escritório de advocacia.  2.  O Procurador da República suscitante,  entendeu haver
conexão instrumental entre o objeto do presente procedimento (recebimento irregular de benefício
previdenciário por particular em participação com servidores do INSS) e o IPL nº 188/2012 no qual
se investiga o crime de corrupção passiva praticado pelos servidores do INSS. 3. O Procurador da
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República suscitado, por sua vez, defendeu que, embora haja conexão entre os fatos em análise,
não  haveria  conveniência  no  apensamento  do  feito  em  razão  da  quantidade  de  benefícios
concedidos de forma irregular (aproximadamente 651 benefícios), sendo que o apensamento de
diversos inquéritos criaria um emaranhado complexo de fatos e condutas que tornaria irracional
qualquer ação penal única. 4. As normas de conexão, conforme se observa do posicionamento
adotado  pelas  instâncias  ordinárias,  guarda  ressonância  na  jurisprudência  consolidada  do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reunião de processos em razão da conexão é
uma  faculdade  do  Juiz,  conforme  interpretação  a  contrario  sensu  do  art.  80  do  Código  de
Processo Penal que possibilita a separação de determinados processos". (RHC 29.658RS, Rel.
Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA  TURMA,  DJe  08022012).  5.  Por  não  se  tratar  de  uma
obrigatoriedade é necessário avaliar o benefício da reunião dos processos para o andamento da
causa,  já  que  que  a  junção  dos  processos  não  pode gerar  atraso  excessivo,  que  dê  azo  à
prescrição, ou prejuízo à instrução probatória, tendo em vista que a intenção do instituto é gerar
celeridade e economia processual. 6. No caso, não obstante a possível conexão entre os feitos, é
descabida  a  reunião  dos  processos,  já  que  o  elevado  número  de  réus  geraria  prejuízo  ao
andamento  da  causa.  Precedente  STJ  (CC  136.617/RS,  Rel.  Ministro  Walter  de  Almeida
Guilherme (Desembargador convocado do TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe  15/12/2014)  7.  Pelo  conhecimento  do  presente  conflito  negativo  e,  no  mérito,  por  sua
procedência para reconhecer a atribuição do Procurador da República suscitante.

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

100. Processo: JF/CE-0001598-98.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 2907/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DOS  ARTS.  230  E  231  OU  231-A DO  CP.
TRÁFICO DE MULHERES PARA EXPLORAÇÃO SEXUAL E PROVEITO DA PROSTITUIÇÃO
ALHEIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. MPF: PEDIDO
DE DECLÍNIO DO APURATÓRIO À JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REMESSA DOS  AUTOS  A ESTA 2ª  CCR.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA AO  ART.  28  DO  CPP.
CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  DECLÍNIO  ADEQUADO.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ELUCIDATIVAS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 231 DO CP QUE
NÃO  RESTOU  CONFIGURADO.  DEPOENTES  QUE,  À  UNANIMIDADE,  NÃO  RELATARAM
ENTRADA  OU  SAÍDA  DE  MULHERES  DO  TERRITÓRIO  NACIONAL.  AUSÊNCIA  DE
TRANSNACIONALIDADE NA CONDUTA DE TRÁFICO E, POR CONSEGUINTE, DE INTERESSE
FEDERAL NA HIPÓTESE.  INTELIGÊNCIA DO ART.  109  DA LEI  MAIOR.  INEXISTÊNCIA DE
PRECEDENTES DA CORTE CONSTITUCIONAL NO SENTIDO DE COMPETÊNCIA FEDERAL
PARA  APRECIAÇÃO  DO  DELITO  DESCRITO  NO  ART.  231-A  DO  CP.  INSISTÊNCIA  NO
DECLÍNIO DO FEITO. 1. Inquérito policial que foi instaurado a partir de denúncia anônima ao
Ministério Público Federal, em que foi relatada a existência de casas de prostituição na Tabuba,
no Município de Caucaia/CE, frequentadas, apenas, por coreanos, com presença de mulheres
coreanas e manauenses, a indicar suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 230 e 231 ou
231-A do Código  Penal.  2.  Durante  as  investigações,  um agente da Polícia  Federal  também
relatou a presença de mulheres possivelmente coreanas no citado local, pelo que foi autorizada
busca e apreensão, com o objetivo de averiguar eventual prática dos crimes de tráfico interno e
internacional de mulheres. 3. Após a realização de diligências elucidativas, a exemplo de oitivas
de várias das citadas mulheres, o Procurador oficiante constatou a ausência de indícios mínimos
da transnacionalidade nas condutas perpetradas e,  por  conseguinte,  de interesse federal  nos
fatos noticiados, requerendo, em Juízo, o declínio do apuratório à Justiça Estadual. Realçou o
Membro  do  MPF,  para  tanto,  não  terem  sido  encontradas  mulheres  coreanas  no  local,  a
carecerem os fatos criminosos de indícios que pudessem apontar para o tráfico internacional de
pessoas.  4.  O Juiz  Federal,  todavia,  indeferiu  o  pleito  ministerial,  por  entender ser  a  Justiça
Federal competente para apreciar, também, o crime de tráfico interno de mulheres para fins de
exploração sexual, tendo em vista a ratificação de convenções internacionais pelo país em torno
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do tema e o teor do art. 109, incisos III e V-A, da Constituição Federal. Asseverou o Magistrado,
nesse  passo,  que,  estando  presentes  os  indícios  de  transnacionalidade,  além de  provas  de
autoria e materialidade delitivas, deveria se dar continuidade às investigações. 5. Os autos vieram
a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, por aplicação analógica ao art.  28 do
Código de Ritos Penais.  6.  Conhecimento da remessa. Arquivamento indireto  caracterizado e
suscetível  de apreciação por este Colegiado. 7.  Declínio adequado. 8.  Como bem registrou o
Parquet  Federal  oficiante:  Não  foram  encontradas  mulheres  coreanas  no  local,  assim  como
indícios que pudessem apontar para o tráfico internacional de pessoas.. 9. Logo, a despeito da
realização de várias diligências elucidativas, não se logrou nenhum êxito na coleta de indícios
mínimos  de  transnacionalidade  nas  condutas  investigadas  (depoimentos  coletados  que,  à
unanimidade, não relatam entrada ou saída de mulheres do território nacional), não havendo falar
aqui, portanto, no cometimento do delito federal inserto no art. 231 do Diploma Aflitivo, nem, por
consequência, na competência da Justiça Federal para o exame do caso, insculpida no art. 109
da Lei Maior. Inexistência de precedentes da Corte Constitucional no sentido de haver interesse
federal quanto à persecução do delito descrito no art. 231-a do CP. 10. Insistência no declínio do
feito.

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

101. Processo: DPF/MBA/PA-00277/2013-INQ Voto: 2976/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE MARABÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME  DE ESTELIONATO CONTRA O INSS  (CP,  ART.  171,  §  3º).
SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DO TITULAR. MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato
previdenciário, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no recebimento indevido de
40 (quarenta) parcelas de benefício previdenciário, entre os anos de 2007 e 2010, após o óbito do
segurado. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo
não haver autoria  delitiva  comprovada nem outras diligências hábeis  a  sua comprovação em
virtude do decurso de tempo desde a realização do último saque. 3. O Juízo Federal, no entanto,
discordou destes fundamentos e remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF, com fundamento no art.
28 do CPP, c/c o art. 62, IV, da LC n. 75/93. 4. No atual estágio da persecução criminal, apenas
seria  admitido o  arquivamento se ausentes  elementos  mínimos de autoria  e/ou  materialidade
delitivas, após esgotadas diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo, o caso dos autos. 5. No caso em apreço, como bem apontou o Juízo Federal, existem
outras diligências aptas a melhor elucidar os fatos. 6. Por força dos princípios da obrigatoriedade
da ação penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento das diligências
capazes de esclarecer o ocorrido é que o Ministério Público Federal poderá concluir, sem dúvidas,
se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve promover, de forma
segura, o arquivamento do processo. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min.
Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe 12/05/2014; AgRg no Ag 1153477/PI, Rel. Min. Rogério
Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  DJe  15/05/2014.  7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

102. Processo: JF-AP-0008195-93.2015.4.01.3100-
INQ

Voto: 744/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DO  ART.  334-A,  §  1º,  INCISO  IV  DO  CÓDIGO
PENAL.  APREENSÃO  DE  63  (SESSENTA E  TRÊS)  MAÇOS  DE  CIGARROS  DE  ORIGEM
ESTRANGEIRA.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  ANCORADA  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93).
EXCEPCIONAL APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Inquérito policial instaurada para apurar suposto crime do art.
334-A, § 1º, Inciso IV do Código Penal, tendo em vista apreensão de 63 (sessenta e três) maços
de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da regular documentação de importação. 2.
O  Procurador  da  República  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  com amparo  no  princípio  da
insignificância. 3. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos
termos do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 4. É de ciência correntia que a natureza
do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito
nocivo à saúde e,  consequentemente,  do rígido controle em sua comercialização no território
nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o
comércio em questão. 5. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de  cigarros  para  o  próprio  consumo  e  não  de
contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma reiteração  da  mesma  conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, Relator Ministro
Roberto Barroso, DJ de 17.12.2013). 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.  Esse
parâmetro  objetivo  teve  como  referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um  indivíduo
normalmente  consome,  diariamente,  observado  o  prazo  de  validade  do  produto,  obtido  em
consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva
INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o prazo de
validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação 17 (cigarros) x 180
(dias)  /  20  (cigarros  por  maço)  =  153  maços.  8.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de
regência, se revela viável o arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a
quantidade  apreendida  (63  maços de cigarros)  não  supera  a  153  (cento  e  cinquenta  e  três)
maços, pelo que diminuta a reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, se mostra gravosa a
continuidade de repressão a contrabando deste viés, porque ausente a reiteração de conduta da
mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 9. Insistência no arquivamento.

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

103. Processo: JF-SE-INQ-0000186-
24.2015.4.05.8503

Voto: 2957/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL EM 
SERGIPE

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (CP,  ART.  299).
RELATO DE FRAUDE NO INGRESSO DE ALUNO NO QUADRO DE VAGAS DO GRUPO C
(COTISTA  DE  ESCOLA  PÚBLICA)  DA  UFS.  DISCENTE  QUE  NÃO  TERIA  CURSADO,
INTEIRAMENTE, CONFORME PREVISÃO EM EDITAL, O ENSINO MÉDIO EM INSTITUIÇÃO DA
REDE PÚBLICA DE ENSINO. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO
ANCORADO  NA ATIPICIDADE  PENAL DA CONDUTA PERPETRADA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62,
INC.  IV,  DA LC Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO VIÁVEL.  DECLARAÇÃO DO AGENTE QUE SE
MOSTRA VEROSSÍMIL E COERENTE. INVESTIGADO QUE, APENAS, INICIOU, COMO ALUNO
BOLSISTA, CURSO DO ENSINO MÉDIO EM ESCOLA DE NATUREZA PRIVADA DE INEGÁVEL
CARÁTER PÚBLICO (FIM ASSISTENCIALISTA). POSTERIOR CONCLUSÃO DE TAL NÍVEL DE
ESCOLARIDADE QUE SE DEU EM COLÉGIO PÚBLICO (ENTE DE NATUREZA PÚBLICA).
DECISUM JUDICIAL, NA SEARA CÍVEL, QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, MATRÍCULA AO
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DISCENTE,  PELO  CRITÉRIO  DA  COTA,  NA  CITADA  UNIVERSIDADE.  CRITÉRIO  EM
REFERÊNCIA QUE OSTENTA TEOR DUVIDOSO E IMPUGNÁVEL, POR NÃO SE REFERIR À
PESSOA JURÍDICA, MAS, SIM, AO TIPO DE ENSINO, A DAR MARGEM A INTERPRETAÇÕES
DIVERSAS. ESTUDANTE QUE ATENDEU ÀS FINALIDADES POLÍTICA, ECONÔMICA E SOCIO-
JURÍDICA  DA  COTA.  ESCOLA  ONDE  CURSADO  O  PERÍODO  REJEITADO  QUE  FOI
CONSIDERADA,  EM  PESQUISA  OFICIAL  DIVULGADA  EM  JORNAL  DE  GRANDE
CIRCULAÇÃO, COMO O ENSINO DE MAIS BAIXA QUALIFICAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE,
DENTRE TODAS AS ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS DAQUELA UNIDADE FEDERATIVA.
AUSÊNCIA DE  DE  DOLO  ESPECÍFICO  NA CONDUTA ANALISADA.  ATIPICIDADE  PENAL.
CARÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  O  PROSSEGUIMENTO  DAS  INVESTIGAÇÕES.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar
suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), tendo em vista notícia de possível fraude no
ingresso de aluno no quadro de vagas do grupo C (cotista de escola pública) da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Sergipe  UFS (Campus de Lagarto), por não ter cursado
inteiramente o Ensino Médio em instituição da rede pública de ensino. 2. Pedido de arquivamento
do  apuratório  em  Juízo  pelo  Procurador  Regional  da  República  oficiante,  com  arrimo  na
atipicidade penal da conduta noticiada, realçando que a escola privada onde estudou o agente é
de caráter público, havendo no caso, inclusive, decisão judicial cível agraciando o discente com
liminar  para  efetuação de matrícula  na UFS,  pelo  citado  critério  da  cota.  3.  Discordância  do
Magistrado,  que  indeferiu  o  pleito  ministerial,  assinalando,  em  síntese,  ter  o  crime  se
caracterizado, por se fazerem presentes indícios de dolo na conduta do estudante, em razão da
previsão no edital da instituição de que o critério de cota seria atendido acaso o ensino médio
fosse cursado integralmente na rede pública, de modo que existentes, na hipótese, provas da
autoria  e  da materialidade  do  delito  de falsidade ideológica,  a  ensejarem a continuidade das
investigações. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos
do art.  28 do Código de Ritos Penais e do art.  62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 6.
Declaração do agente que se mostra verossímil e coerente, tendo ele, apenas, iniciado, como
aluno bolsista, curso do ensino médio em escola de natureza privada de inegável e comprovado
caráter público (fim assistencialista), mas, posteriormente, concluído tal nível de escolaridade em
colégio público (ente de natureza pública).  7.  Decisum judicial,  na seara cível,  que concedeu,
liminarmente, matrícula ao discente, pelo critério da cota, na citada universidade. 8. Critério em
referência que aduzia: "O candidato que optar pela reserva de vagas para escola pública deverá,
no ato da Matrícula Institucional, caso seja aprovado, comprovar a realização de cem por cento do
Ensino Médio em escolas públicas das redes federal, estadual ou municipal e pelo menos quatro
séries  do  Ensino  Fundamental  nessas  mesmas  instituições.".  Teor  que,  de  fato,  se  revela
duvidoso e impugnável, por não se referir à pessoa jurídica, mas, sim, ao tipo de ensino, a dar
margem a interpretações diversas, se quanto à personalidade da pessoa jurídica, ou se quanto à
natureza do ensino.critério em referência que ostenta teor duvidoso e impugnável,  por não se
referir à pessoa jurídica, mas, sim, ao tipo de ensino, a dar margem a interpretações diversas,
quanto à personalidade da pessoa jurídica ou quanto à natureza do ensino. 9. Estudante que
atendeu  às  finalidades  política,  econômica  e  socio-jurídica  da  cota.  Escola  onde  cursado  o
período  rejeitado  que  foi  considerada,  em  pesquisa  oficial  divulgada  em  jornal  de  grande
circulação,  como o ensino de mais baixa qualificação no estado de Sergipe,  dentre  todas as
escolas  públicas  e  privadas  daquela  unidade  federativa.  10.  Ausência  de  dolo  específico  na
conduta  analisada.  Atipicidade  penal.  Carência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  das
investigações. 11. Insistência no arquivamento do feito.

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

104. Processo: JF-SOR-0007671-33.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 2977/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334,  §  1º,  III).
TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO
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NO  ARTIGO  20,  CAPUT,  DA LEI  10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ENUNCIADO Nº 49
DA  2ª  CCR.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar o suposto crime de descaminho (CP, artigo 334, § 1º, III), em razão
do  investigado  ter  sido  flagrado  transportando  mercadorias  de  origem  estrangeira
desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação, totalizando R$
801,41 em impostos elididos. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, ante a atipicidade material  das condutas perpetradas, aplicando, ao caso, o princípio da
insignificância,  porquanto  inexpressiva  a  ofensa  ao  bem  jurídico  tutelado.  Considerou  como
parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3. Discordância do Juiz Federal,
que entendeu inaplicável o princípio da insignificância quando da existência de reiteração delitiva.
4. Revisão de arquivamento (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 5. Nos termos do
Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002
(R$ 10.000,00)  como parâmetro  para a  aplicação  do princípio  da  insignificância  ao crime de
descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta.  (61ª  Sessão  de  Coordenação,  de
04.03.2013). Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à prática
reiterada de delito da mesma natureza. 6. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede
que  o  fato  seja  considerado  como  destituído  de  significação  penal.  A  recalcitrância  no
cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra que o agente não se intimida
com  a  atuação  penal  do  Estado  e,  desse  modo,  impede  que  o  fato  se  apresente  como
insignificante perante o Direito.  Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel.  Ministra
Cármen  Lúcia,  DJe).  7.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

105. Processo: JF/PR/CUR-5009231-
41.2015.4.04.7000-AP - Eletrônico 

Voto: 2954/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  CRIMES  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334,  §1º,  'c'  e  'd').  SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE
REQUISITOS  SUBJETIVOS  PREVISTOS  NO  CAPUT  DO  ART.  89  DA  LEI  N.  9.099/95.
INSISTÊNCIA NA NEGATIVA DE OFERECIMENTO. 1.  Trata-se de ação penal  movida contra
denunciado pela prática do crime de descaminho, tipificado no art. 334 § 1º 'c' e 'd' do Código
Penal.  2.  O Procurador  da República  oficiante,  deixou de  oferecer  a  proposta  de suspensão
condicional do processo, haja vista que em seu entendimento o denunciado ocupa-se da prática
habitual de descaminho, já tendo sofrido 11 outras atuações fiscais por fatos semelhantes que
somados perfazem o montante de R$ 66.024,64. 3. O Juízo Federal, no entanto, entendeu que o
denunciado  faria  jus  ao  benefício,  já  que  as  ações  penais  movidas  contra  ele  teriam  sido
arquivadas, sendo o réu absolvido em virtude da aplicação do princípio da insignificância. Ainda,
aduziu que processos administrativos fiscais, inquéritos policiais ou ações penais com decisão
absolutória, assim como não poderiam ser considerados para a majoração da pena, não o podem
para a negativa da suspensão condicional do processo. 4. A concessão da suspensão condicional
do processo está condicionada ao preenchimento pelo acusado dos requisitos dos arts. 89 da Lei
nº 9.099/95 e 77 do Código Penal. 5. No caso, a folha de antecedentes criminais, bem como as
informações trazidas nos autos, revelam não apenas a reiterada prática delitiva do denunciado por
longo período de tempo, mas também que este tem na prática do crime de descaminho seu meio
de subsistência,  denotando total  desprezo pelas normas penais.  6.  A apreciação negativa da
conduta social e da personalidade do agente impedem o oferecimento da benesse pelo Ministério
Público.  7.  Insistência  na  negativa  da  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo  e
prosseguimento da ação penal.

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

106. Processo: JFRS/POA-5074356-
78.2014.4.04.7100-APN - Eletrônico 

Voto: 2576/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: AÇÃO PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO MPF EM DESFAVOR DO RÉU PELA
PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 241-A, CAPUT, E 241-B, CAPUT, AMBOS DA
LEI Nº 8.069/90. RECEBIMENTO DA PEÇA EXORDIAL PELO JUIZ FEDERAL. DILIGÊNCIAS.
PROFERIMENTO  DE  SENTENÇA MERITÓRIA PARCIAL,  COM  ABSOLVIÇÃO  DO  AGENTE
PELA CONDUTA DO  ART.  241-A DO  ECA.  POSTERGAÇÃO  DO  EXAME  DO  MÉRITO  DA
INFRAÇÃO PENAL REMANESCENTE. ABERTURA DE VISTA AO PROCURADOR OFICIANTE,
PARA EVENTUAL OFERECIMENTO DE SURSIS, DIANTE DA PENA COMINADA A TAL DELITO.
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE APELAÇÃO PELO MEMBRO MINISTERIAL, REQUERENDO
AO  TRIBUNAL  O  RECONHECIMENTO  DA MATERIALIDADE  DA CONDUTA DE  QUE  FOI
LIVRADO  O  RÉU.  REMESSA DO  FEITO  A ESTA 2ª  CCR/MPF.  MATÉRIA DEVIDAMENTE
JUDICIALIZADA  E  NÃO  AFETA  À  ALÇADA  DESTE  ÓRGÃO  COLEGIADO.  NÃO
CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Ação penal que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal,
tendo em vista oferecimento de denúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A, caput,
e 241-B, caput, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), vez que o réu
teria armazenado e divulgado, na rede mundial de computadores, material de natureza pedófila,
em 22.04.2012.  2.  Recebimento  da peça vestibular  pelo  Juiz  Federal,  que,  no entanto,  após
diligências, proferiu sentença parcial meritória, absolvendo o réu quanto ao delito descrito no art.
241-A do ECA, por entender ausentes provas da materialidade, postergando, todavia, o exame do
mérito quanto ao crime do art. 241-B da mesma legislação. Considerando a pena cominada a este
último crime, oportunizou o Magistrado ao MPF prazo para eventual oferecimento de proposta de
suspensão condicional  do processo.  3.  Apresentação de razões de recurso de apelação pelo
Membro ministerial, requerendo ao Juízo ad quem a reforma do édito absolutório, ante a prova
inconteste da materialidade da infração de disponibilização de material pedófilo na Internet. 4.
Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão.  5.  Matéria  devidamente
judicializada e não afeta à alçada deste Órgão Colegiado. 6. No particular, se o Julgador, após
proferir sentença parcial do mérito, absolveu o réu por um dos crimes narrados na acusatória,
entendendo que o tipo penal remanescente comporta o sursis, e o Parquet se recusa a oferecer o
instituto  despenalizador,  ao apresentar  razões de apelação ao  Órgão Judicial  ad quem,  para
reconhecimento da infração penal de que foi livrado o réu, a matéria resta, então, devidamente
judicializada,  cabendo,  agora,  ao  Tribunal  competente  decidir  acerca  da  materialidade  de  tal
delito, ao final de que, então, o Membro ministerial analisará os requisitos subjetivos para agraciar
o agente, ou não, com a benesse mencionada. 7. Não conhecimento da presente remessa.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

107. Processo: 1.11.000.000805/2015-17 Voto: 2967/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO (CP, ART. 171, § 3º).
CONCESSÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À CEF. REVISÃO DE
DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CCR).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  EVENTUAL  CRIME
PRATICADO  CONTRA  EMPRESA  PÚBLICA  FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO
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PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de fato instaurada para apurar a possível prática do crime de
estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º), tendo em vista que teria sido concedido empréstimo
consignado de forma fraudulenta junto a Caixa Econômica Federal. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o declínio do feito  por  entender que o possível  dano teria  sido suportado
unicamente pelo noticiante. 3. O suposto desconto indevido de empréstimo consignado do salário
do representante foi realizado pela Caixa Econômica Federal  empresa pública federal  fato que
revela interesse da União no feito e, por conseguinte, atrai a competência da Justiça Federal (CF,
art. 109, IV). 4. Não homologação do declínio e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir com a persecução penal.

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

108. Processo: DPF-UDI-00106/2015-INQ Voto: 2788/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. EXPLORAÇÃO DE
RADIOFREQUÊNCIA  SEM  OUTORGA  DO  ÓRGÃO  COMPETENTE  (ANATEL).  USO  DE
DIVERSOS TRANSCEPTORES NÃO HOMOLOGADOS (1 COM POTÊNCIA DE 12,3 WATTS E
OS DEMAIS DE POTÊNCIA DE INVIÁVEL MEDIÇÃO). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO
APURATÓRIO  COM  ARRIMO  NA  AUSÊNCIA  DE  DOLO  NA  CONDUTA  PERPETRADA.
REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  CONFIGURAÇÃO,  EM  TESE,  DO  CRIME  DO  ART.  183  DA LGT.  USO  DE
EQUIPAMENTOS NÃO PASSÍVEIS DE HOMOLOGAÇÃO. CONDUTA DOLOSA QUE, POR SI
SÓ, PÕE EM XEQUE A DEVIDA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E
DE TRANSPORTE AÉREO, REPERCUTINDO, NOTADAMENTE, NA PLENA GARANTIA DA VIDA
HUMANA.  EXIGIBILIDADE  DE  COMPORTAMENTO  DIVERSO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial que foi
instaurado para apurar suposta prática do crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97, tendo em
vista  exploração  de  serviço  de  radiofrequência,  sem  autorização  da  Agência  Nacional  de
Telecomunicações  ANATEL, no Município de Ituiutaba/MG, com utilização de transceptores não
homologados (1 com potência de 12,3 Watts e os demais de potência de inviável medição), por
responsáveis  por  sociedade  privada  de  frota  de  táxi.  2.  Entidade  que  teve  suas  atividades
interrompidas e apreendidos os citados equipamentos radiotransmissores pela autarquia federal,
após fiscalização e análise técnica detalhada. 3. Promoção de arquivamento do apuratório pelo
Procurador da República oficiante, com arrimo na ausência de dolo da conduta praticada, já que o
agente declarou desconhecer a proibição de uso dos radiotransmissores. 4. Remessa dos autos a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na dicção do art. 62,
inc.  IV,  da Lei  Complementar  nº  75/93.  5.  Arquivamento inadequado.  6.  O agente que opera
emissora  de  rádio,  ainda  que  de  baixa  potência  ou  para  fins  comunitários,  sem  a  devida
autorização do poder público, comete, em tese, o delito do art. 183 da LGT, se habitual a conduta,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 7. O fato
de o serviço de radiodifusão ou radiofrequência ser de baixa potência não repele, por si só, a
potencialidade lesiva da atividade, eis que, quando a legislação define baixa potência, o faz para
estabelecer critério de caracterização das chamadas rádios comunitárias. O conceito de baixa
potência  não  autoriza,  portanto,  a  conclusão  de  que  transmissões  nos  níveis  citados  sejam
incapazes de causar danos, pois todas as estações de comunicação precisam de outorga para
funcionamento,  nos termos das normas aplicáveis,  cuja  desobediência  pode merecer sanção,
também, na seara criminal, dado o risco de interferência não só nas telecomunicações em geral,
mas nos serviços de tráfego aéreo, a por em xeque, notadamente, a segurança da vida humana.
8. Diante da relevância do bem jurídico tutelado, o tipo penal em tela é de perigo abstrato e
essencialmente doloso, já que a comunicação é exercida de forma clandestina. No entanto, em
determinadas hipóteses não se extraem os indícios do elemento subjetivo na ação encetada, ou
carece  tal  prática  de  exigibilidade  de  comportamento  diverso,  ou,  ainda,  não  resta  atraída  a
reprimenda penal (ultima ratio), por ser a conduta inofensiva ao Direito Penal (caso que não é
incompatível com o crime de perigo abstrato), a dar cabo ao prosseguimento das investigações
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criminais.  9.  O  caso  sob  exame,  porém,  não  desperta  a  exceção  então  professada,  sendo
desinfluente, até, a realização de diligências que aprofundem a possibilidade de risco da conduta
perquirida  (a  tanto  bastando  perícia  nos  materiais  apreendidos,  para  corroborar  o  uso  de
equipamentos  ilícitos),  estando  aqui  caracterizado,  em  tese,  o  crime  do  art.  183  da  Lei  nº
9.472/98.10.  É que repousa no in folio a informação da ANATEL de uso pelo  investigado de
equipamentos de radiofrequência não passíveis de homologação ou certificação, circunstância
esta  que,  por  si  só,  ensejaria  o  indeferimento  de  eventual  pedido  de  autorização  para
funcionamento da estação. 11. Em situações tais, a agência reguladora informa, em suas notas
técnicas,  que o certificado de homologação atesta  que o equipamento ostenta  características
compatíveis para o uso de telecomunicações no Brasil, com o objetivo de conferir qualidade e
segurança do serviço, sendo obrigatório para produtos que empregam frequência radioelétricas,
pois, tecnicamente, a área de cobertura de um sistema de telecomunicações é avaliada não só
pela potência do transmissor,  mas, também, pelo conjunto transmissor  (sistema irradiante).12.
Logo, o uso de equipamentos desse jaez manifesta exponencial e concreta reprovabilidade na
conduta  perpetrada,  afastando a  boa-fé  e  desvelando o  elemento  subjetivo  e  a  exigibilidade
diversa do comportamento, pelo que não vem a calhar a argumentação acima excepcionada. 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). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

109. Processo: 1.14.000.000987/2015-14 Voto: 2958/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) praticado contra empregada doméstica. 2.
O Procurador da República oficiante, após oficiar a Receita Federal do Brasil que informou não
haver ação fiscal contra o empregador, promoveu o arquivamento do feito entendendo se tratar de
crime material, que depende da constituição definitiva do crédito tributário. 3. Atecnia do art. 83 da
Lei 9.430/96. Pela análise da Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal, verifica-se
que o prévio exaurimento da via administrativa é condição objetiva de punibilidade apenas em
relação aos crimes materiais contra a ordem tributária.  4. O crime tipificado no art.  168-A do
Código Penal é de natureza formal. Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das
contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal não se refere a supressão ou
alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal até o término de
procedimento  administrativo  destinado  a  apurar  o  crédito  tributário.  5.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

110. Processo: 1.15.003.000237/2015-77 Voto: 2960/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOBRAL-CE

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

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  AUSÊNCIA DE  NOTICIA
QUANTO  AO  PARCELAMENTO  DO  DÉBITO  TRIBUTÁRIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA O PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento
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Administrativo instaurado para apurar o crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-
A) cometida no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Santana do Acaraú/CE. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento consignando que o erário federal é
salvaguardado pela inclusão do débito no regime de parcelamento da Lei nº 12.810/13, sendo
certo que os valores devidos serão pagos mediante retenção no FPM. Portanto, os cofres do
próprio  Município (e não da União)  arcarão com o débito decorrente do ato ímprobo do mau
gestor. 3. Essa Câmara possui entendimento, consolidado na nova redação do Enunciado nº 19
que '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'.  4.  Contudo,  não consta  dos autos informação quanto  ao efetivo parcelamento do
débito  tributário,  razão  pela  qual  o  arquivamento  dos  autos  no  atual  estágio  se  mostra
inadequado, devendo a persecução penal prosseguir  para que se oficie a Receita Federal  do
Brasil visando averiguar a situação do débito. 5. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

111. Processo: 1.26.001.000008/2015-99 Voto: 2984/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: PIC.  SUPOSTO  CRIME  TRIBUTÁRIO  (LEI  Nº  8.137/90,  ART.  1º).  SONEGAÇÃO  DE  IRPF.
DESCUMPRIMENTO REITERADO NO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO. PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO ANCORADA NA AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO FORMAL DO CONTRIBUINTE
DO  PROGRAMA  DE  PARCELAMENTO  E,  POR  CONSEGUINTE,  NA  SUSPENSÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. REVISÃO
(ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  INFORMAÇÕES  DA
PRÓPRIA PFN DE INADIMPLÊNCIA PERSISTENTE POR PARTE DO INVESTIGADO. PROVA
NOVA NA SEARA PENAL. DISPENSABILIDADE DE SE AGUARDAR EXCLUSÃO FORMAL DA
BENESSE. RESCISÃO QUE SE OPERA DE PLENO DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 68 DA
LEI  Nº  11.941/2009.  RELATO,  AINDA,  DE  MOVIMENTAÇÕES  FINANCEIRAS  VULTOSAS  E
INCOMPATÍVEIS COM RENDAS DECLARADAS AO FISCO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO
DA ORIGEM DOS  CAPITAIS  MOVIMENTADOS ATIPICAMENTE.  DESIGNAÇÃO DE  OUTRO
MEBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
investigatório criminal que foi instaurado para apurar suposto crime de sonegação fiscal (Lei nº
8.137/90, art. 1º), tendo em vista envio ao Ministério Público Federal da Representação Fiscal
para Fins Penais pela Receita Federal do Brasil,  lavrada em desfavor do contribuinte (pessoa
física), que, nos anos de 2003 e 2004, teria suprimido tributo federal (IRPF  Imposto de Renda de
Pessoa Física), omitindo informações e prestando declarações falsas. 2. A partir de diligências
ministeriais empreendidas junto a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Petrolina-PE,
se obteve, em 02/02/2015, a informação de que tal débito havia sido objeto de parcelamento, mas
que, no entanto, o contribuinte havia quitado, tão somente, as parcelas vencidas em agosto/2014
e setembro/2014, estando, naquela ocasião, incurso em hipótese de exclusão (atraso de mais de
03 parcelas).  Por  fim, aduziu a PFN que a inadimplência ainda persiste,  sendo que a efetiva
exclusão do contribuinte somente ocorrerá no momento da consolidação do parcelamento, ainda
sem data definida.  3.  Promoção de arquivamento do apuratório pelo Procurador da República
oficiante, com arrimo na tese de que, enquanto o contribuinte não for formalmente excluído, por
inadimplência, do programa de parcelamento a que aderiu, o crédito tributário constituído em seu
desfavor estará com a sua exigibilidade e a própria pretensão punitiva suspensas, já que o próprio
Fisco informou não saber precisar a exata data que o seu débito será consolidado. 4. Remessa
dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 62, inc. IV, da Lei
Complementar nº 75/93). 5. Arquivamento inadequado. 6. Conforme dispõe o art. 68 da Lei nº
11.941/2009 (lei pertinente ao caso - f. 670 da mídia digital anexada aos autos), havendo rescisão
do parcelamento,  resta  despertada a pretensão punitiva  estatal.  7.  Com efeito,  a  inexistência
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formal de rescisão da benesse pela Receita Federal  que, diga-se, na hipótese dos autos ainda
não tem prazo , não é obstáculo à propositura da correspondente ação penal, pois tal ruptura se
opera de pleno direito. 8. E outra não deve ser a conclusão, já que se torna inviável a espera
indefinida  pelo  Parquet  de  eventual  solução  do  caso  administrativamente  pelo  Fisco,  ante  a
independência  entre  as  esferas  cível,  penal  e  administrativa,  até  mesmo  porque  há
particularidades funcionais e problemas operacionais a que sujeito cada órgão. 9. Nesse passo,
diante da notícia de descumprimento reiterado e persistente pelo contribuinte investigado, está-se
diante, também, de nova prova, na seara criminal, pelo que se autoriza a propositura da ação
penal. 10. Ademais, considerando a informação constante da representação fiscal para fins penais
(f.  12)  de  movimentações  financeiras  vultosas  e  incompatíveis  com  a  renda  declarada  pelo
contribuinte,  com  maior  razão  resta  impulsionada  a  continuidade  do  feito,  mostrando-se
necessária a realização de diligências no intuito de verificar a origem das movimentações atípicas.
11. Designação de outro Membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

112. Processo: 1.11.000.001111/2015-99 Voto: 2962/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado entre instituições de ensino
particulares.  Instituição de ensino estaria  utilizando o nome de outra  indevidamente ao emitir
certificados  de  conclusão  de  curso.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2a  CCR).
Inexistência  de  lesão  à  União  ou  a  qualquer  de  suas  entidades.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

113. Processo: 1.16.000.000625/2016-21 Voto: 2975/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes  (Lei  nº  11.343/06,  art.  33).
Representação  anônima  denunciando  traficante  que  pratica  diversos  delitos  nas  cidades  de
Catalão/GO e Samambaia/DF. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de
indícios de transnacionalidade na conduta.  Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

114. Processo: 1.20.004.000029/2016-89 Voto: 2973/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos crimes contra  criança ou adolescente (Lei  nº  8.069/90,  art.  244-A),

59



Ata – 643ª Sessão de Revisão PGR-00138805/2016

favorecimento a prostituição (CP, art. 228) e tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art.
33). Representação anônima denunciando existência de uma suposta casa de prostituição onde
ocorre no local consumo de drogas e exploração sexual de menores de idade, servindo ainda de
esconderijo  para  foragida  da  justiça,  no  Município  de  Água  Boa/MT.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade na conduta ou tráfico
internacional de pessoas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

115. Processo: 1.30.001.000907/2016-40 Voto: 2972/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante anônima noticia criação de perfil falso no facebook em nome de
menor e que vem sendo utilizado para ofendê-la e ameaçá-la. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 da 2ª Câmara). O simples fato da conduta ter sido praticada via internet, não atrai, por si só,
atribuição federal para o caso. Inexistência de prática relacionada a pornografia infantil. Ausência
de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

116. Processo: 1.30.001.001121/2016-40 Voto: 2971/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta ocorrência do crime de uso de selo ou sinal falsificado em detrimento
de Junta Comercial  (CP, art.  296,  §1º,  I).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Documento apresentado a órgão estadual. Aplicação da Súmula 546 STJ  A competência para
processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão
ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.
Ainda, a realização de registro de empresas mercantis pela Junta Comercial não justifica, por si
só,  o  reconhecimento  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os  crimes  contra  aquela
entidade.  No  caso,  a  União  não  foi  ludibriada  nem  sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos.
Competência da Justiça Estadual.  Precedente do STJ (CC 119.576/BA, Rel.  Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 21/06/2012). Ausência de
atribuição do Ministério  Público Federal.  Homologação do declínio  de atribuição ao Ministério
Público Estadual.

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

117. Processo: 1.34.001.005017/2015-02 Voto: 2956/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/98,  art.  1º).  Expediente  instaurado  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do
Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF),  dando  conta  de  movimentações
financeiras atípicas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Entendimento
de que o crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal somente quando
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praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou
quando  o  crime  antecedente  for  de  competência  da  Justiça  Federal.  Precedente  STJ  (CC
113.359/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 05/06/2013). No caso, as
investigações denotam a ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça Estadual,
tendo  em  vista  que  empresas  do  segmento  de  comunicação  e  eventos  são  suspeitas  de
irregularidades em contratos estabelecidos com órgãos municipais.  Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

118. Processo: 1.34.001.006819/2015-21 Voto: 2955/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Possível delito de estelionato (CP, art. 171). Representação encaminhada pelo
Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo  SINDIFUPI, noticiando que
empresas de seguro estariam praticando a venda de veículos salvados irrecuperáveis, utilizando-
se,  para  tanto,  de  laudos  e  documentos  irregularmente  elaborados.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

119. Processo: 1.34.006.000089/2016-96 Voto: 2970/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de estelionato (CP, art. 171). Criminosos estariam fazendo uso de CNPJ de
empresas idôneas para obter vantagem econômica indevida através de ofertas de concessão de
empréstimos, mediante prévio pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais). Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Prejuízo suportado exclusivamente por particulares.
Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. Inexistência de elementos de
informação capazes de legitimar a atuação do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

120. Processo: JF/URA-INQ-0006293-
36.2015.4.01.3802

Voto: 747/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, § 1º, INC. IV).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  51  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª
CCR  (ART.  28  DO  CPP  CC.  O  ART.  62,  INCISO  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  EXCEPCIONAL
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APLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  BAGATELA  À  ESPÉCIE.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposta  prática  de
contrabando, crime plasmado no artigo 334-A, § 1º, inc. IV, do Diploma Aflitivo, com a redação
dada pela Lei nº 13.008/2014, tendo em vista apreensão, por Policiais Militares, em 17/07/2014,
no Município de Uberaba/MG, de 51 (cinquenta e um) maços de cigarros de origem estrangeira,
sem  a  documentação  comprobatória  de  sua  introdução  regular  no  território  nacional.  2.  O
Procurador da República oficiante pugnou pelo arquivamento do feito, por entender aplicável ao
caso o princípio da insignificância. Discordância do Magistrado e remessa dos autos a esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62,
inc.  IV,  da Lei  Complementar  nº  75/93).  3.  É de ciência  correntia  que a natureza do produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da bagatela, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional, por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  4.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40  (quarenta)
maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,
porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda,
para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente
não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente
do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  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. Esse parâmetro objetivo
teve  como referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome,
diariamente, observado o prazo de validade do produto, obtido em consulta à pesquisa realizada
pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma,
em  média,  17  (dezessete)  cigarros  por  dia  e  que  o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,
aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço)
=  153  maços.  7.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  viável  o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (51
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.

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

121. Processo: SRPF-AP-00215/2015-INQ Voto: 2969/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto  crime de estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Recebimento de benefício
previdenciário após o óbito do titular no período de 03/2004 a 07/2004. Revisão de arquivamento
(LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual  responsável  pelos
saques, sobretudo considerando a ausência de procurador cadastrado bem como renovação da
senha, já que os saques eram efetuados por cartão magnético. Ausência de indícios mínimos de
autoria delitiva. Impossibilidade de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual,
uma  vez  transcorrido  quase  12  anos  do  último  recebimento  irregular.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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122. Processo: 1.15.000.002907/2015-10 Voto: 2968/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra o sistema financeiro (Lei nº 7.492/1986). Denuncia anônima
relatando  que  empresa  de  câmbio  e  turismo  estaria  desenvolvendo  atividade  de  câmbio  em
desconformidade com as regras estabelecidas pelo Banco Central. Revisão de arquivamento (art.
62,  inc.  IV,  LC n°  75/93).  Diligências.  Oficiada  o  Banco  Central  informou  que  a  empresa  foi
constituída  em 1993,  tendo  sido  autorizada  a  operar  em câmbio  manual  através  do  registro
BACEN 1552/1098 e sendo mencionada no comunicado nº 19.255, de 29.12.2009, que relaciona
as agências  de  turismo que  poderão  continuar  operando,  como agentes  credenciados,  até  a
conclusão dos processos de constituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. No
que toca à indicação de existência de venda de moeda estrangeiro por preço inferior ao praticado
no mercado por parte da empresa, não há nos autos outro indício de prova, além da informação
do manifestante, o qualquer outra informação hábil a direcionar uma investigação neste sentido.
Denúncia apócrifa. Inexistência de elementos mínimos da suposta prática criminosa a justificar a
instauração de investigação penal. Notícias não fundamentadas e desprovidas de embasamento
probatório  mínimo.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.24.000.000302/2015-85 Voto: 3578/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Procedimentos
administrativos fiscais lavrados pela Receita Federal, com créditos definitivamente constituídos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Quanto a dois procedimentos, os créditos
tributários foram apurados em R$ 2.685,79 e em R$ 2.797,67, pelo que se revela aplicável a eles
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que incide o princípio da
insignificância em débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
em decorrência do art. 20 da Lei nº 10.522/02 (Precedentes: Resp 1306425/RS, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 01/07/2014; AgRg no Aresp 323486/RS, Rel.  Min.
Regina Helena Costa, Quinta Turma, Dje 11/12/2013; Resp 1112748/TO, Rel. Min. Felix Fischer,
Terceira  Seção,  Dj  09/09/2009).  Quanto  ao  terceiro  procedimento,  o  crédito  fiscal  foi
definitivamente constituído em 13.06.2002, de modo que se operou a prescrição da pretensão
punitiva estatal, calculada pela pena máxima cominada em abstrato para o delito, dado o decurso
de mais de 12 (doze) anos entre  o referido lançamento e a data  presente.  Homologação do
arquivamento.

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

124. Processo: 1.25.005.000574/2015-06 Voto: 3579/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Procedimento
administrativo  fiscal  lavrado  pela  Receita  Federal,  com  crédito  definitivamente  constituído.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crédito tributário que foi apurado em R$
7.081,48, pelo que se revela aplicável entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
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sentido de que incide o princípio da insignificância em débitos tributários que não ultrapassem o
limite  de  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  em  decorrência  do  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02
(Precedentes:  Resp 1306425/RS,  Rel.  Min.  Maria  Thereza de Assis Moura,  Sexta  Turma, Dje
01/07/2014;  AgRg  no  Aresp  323486/RS,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  Dje
11/12/2013;  Resp  1112748/TO,  Rel.  Min.  Felix  Fischer,  Terceira  Seção,  Dj  09/09/2009).
Homologação do arquivamento.

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

125. Processo: 1.29.000.003498/2015-83 Voto: 2959/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Notitia criminis enviada ao Ministério Público Federal pela 18ª Vara Federal em
Porto Alegre/RS. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no bojo de ação
previdenciária.  Testemunha  que  prestou  em  Juízo  depoimento  contraposto  ao  prestado
administrativamente ao INSS, acerca da forma do exercício do labor rural e da composição do
grupo familiar do autor à época em que este tinha 12 anos de idade. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Da  leitura  das  afirmações  adversadas,  verificam-se  meras
contradições,  as  quais  foram desinfluentes  ao  deslinde  da  causa,  denotando,  assim,  simples
diferença de percepção sensorial e cognitiva acerca de fatos narrados sobre antigo período de
tempo. Pela teoria subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço, a pequena dessemelhança
entre as declarações e a realidade fática, somada à ausência de indício que aponte dissensão
entre  elas  e  a  ciência  da inveracidade,  implica  a  não  ocorrência  do  delito.  Homologação do
arquivamento.

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

126. Processo: 1.32.000.000421/2015-66 Voto: 2961/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Noticia de fato. Possível crime de coação no curso do processo (CP, art. 344). Representante
relata que, em virtude de ter prestado testemunho em processo eleitoral, teria sido ameaçada por
particular que teria dito para a representante tomar cuidado pois a investigada conhece muita
gente do Estado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Atipicidade. O crime em
questão somente se caracteriza quando o agente imputa mal injusto ou grave, o que não ocorreu
no caso dos autos.  Ainda, as ameaças teriam se dado por meio de conversa telefônica,  com
ausência de testemunhas ou provas documentais ou em áudio, o que prejudica a comprovação da
materialidade do delito. Homologação do arquivamento.

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

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

127. Processo: JF/PR/CUR-5015576-
23.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 2920/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE CLONADO CONTRA A
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL  (CP,  ART.  171,  §3º).  PEDIDO  DE  DECLINAÇAO  DE
COMPETÊNCIA.  INDEFERIMENTO.  REVISÃO  (ART.  28  DO  CPP,  POR  ANALOGIA).
ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  CONSUMAÇÃO:  LOCAL DO  EFETIVO  PREJUÍZO  À  VÍTIMA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  70  DO  CPP.  REMESSA  DOS  AUTOS  À  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DE
CURITIBA/PR. 1. Trata-se de inquérito policial que apura suposto crime de estelionato majorado
(CP, art. 171, § 3º), consistente no uso de cheque clonado da conta de titularidade de correntista
de agência da Caixa Econômica Federal  CEF, em Curitiba/PR, depositado em conta da CEF em
agência de Belém/PA. 2. A Procuradora da República oficiante pediu a declinação de competência
para processamento e julgamento do crime objeto de investigação do inquérito policial para a
Subseção Judiciária de Belém/PA, aduzindo que o estelionato se consuma no momento e no lugar
em  que  o  agente  obtém  o  proveito  a  que  corresponde  o  prejuízo  alheio.  No  caso,  o  fato
investigado se consumou em Belém/PA, a competência para o processo e julgamento do feito
pertence à Justiça Federal da Seção Judiciária do Pará. 3. Discordância do Magistrado da 12ª
Vara Federal do Paraná que entendeu, em síntese, que no caso do crime de estelionato mediante
cheque adulterado ou clonado, a competência é do local onde se situa a agência bancária à qual
está vinculada a conta da vítima que sofreu o prejuízo. Na espécie, como se vê das informações
carreadas aos autos, vislumbra-se que a consumação do ato delitivo (compensação do cheque)
ocorreu  em  Curitiba/PR,  local  em  que  situada  a  agência  da  conta  mantida  pela  vítima.  4.
Consoante recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato mediante
uso de cheque falso consuma-se no lugar  onde houve o efetivo prejuízo à vítima,  qual  seja,
aquele  em que o cheque foi  compensado,  procedendo-se ao débito  do valor  deste  na conta
corrente correspondente. 5. Nesse contexto, a teor do disposto no art. 70 do CPP, a competência
deve ser firmada pelo lugar da consumação do delito, in casu, Curitiba/PR, onde a vítima possuía
a conta bancária na qual foi compensado o cheque, ensejando o ressarcimento do valor pela
instituição financeira (CEF). 6. Não homologação do arquivamento indireto. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

128. Processo: JF-ARA-0007496-09.2015.4.03.6120-
REPCR

Voto: 2801/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 20ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARARAQUARA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO BASEADO NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP). 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. Notícia de Fato instaurada para
apurar a prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º), tendo em vista que o
benefício da titular falecida em 09/03/2004 foi recebido indevidamente no período de abril/2004 a
novembro/2004.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito
aplicando a prescrição em perspectiva (antecipada ou virtual). 3. Discordância do Magistrado. 4.
Com  efeito,  sobre  esse  tema  esta  2ª  CCR  já  editou  o  Enunciado  nº  28,  que  dispõe  ser
Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição, considerando a pena
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em perspectiva, por ferir os primados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e
da presunção de  inocência.  5.  Segundo estabelece  o  artigo  109 do  Código  Penal,  antes  da
sentença  condenatória,  o  prazo  prescricional  se  regula  pelo  máximo  da  pena  cominada
abstratamente ao crime, não se devendo considerar aquela que hipoteticamente será aplicada ao
caso, antes do julgamento, mesmo porque não se pode prever com exatidão a pena que o juiz
aplicará, caso condene. 6. Precedente do STF (RHC 88291 / GO; 2ª T., Min. ELLEN GRACIE; DJ
22-08-2008).  e  Precedente  do  STJ  (HC  nº.  69859   MS,  5ª  T.,  Rel.  Min.  LAURITA VAZ;  DJ
12.02.2007). 7. 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.  8.  Considerando que a pena máxima cominada ao
crime previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal é de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, a prescrição somente ocorre em 12 (doze) anos, conforme a regra prevista no artigo
109, incisos III, do Código Penal, a contar da data do fato. 9. Não homologação do arquivamento.
Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal.

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

129. Processo: JF/PE-0019893-44.2011.4.05.8300-
INQ

Voto: 2900/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 2º, IV). Responsáveis
por pessoa jurídica teriam, supostamente, desviado valores repassados pelo FINOR (Fundo de
Investimentos  do  Nordeste)  para  implantação  de  uma  indústria  de  fabricação  de  agulhas
hipodérmicas,  seringas  plásticas  descartáveis  e  materiais  similares,  em  polo  industrial  do
Município de Ipojuca/PE, no período de 1994 a 1999. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC
75/93).  Pena máxima cominada em abstrato  de 02 (dois)  anos de detenção.  Última conduta
penalmente tipificada ocorrida em junho de 1999. Extinção da punibilidade (art.  107,  IV,  CP).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, V, CP). Homologação do arquivamento.

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

130. Processo: JF-PGN-0002680-21.2014.4.01.3906-
INQ

Voto: 2952/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE PARAGOMINAS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93,  ART. 62,  IV.  CRIMES DE REDUÇÃO À
CONDIÇÃO  ANÁLOGA  À  DE  ESCRAVO  (CP,  ART.  149)  E  DE  ALICIAMENTO  DE
TRABALHADORES (CP, ART. 207). AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E PRESCRIÇÃO. FALTOU
O DEPOIMENTO PESSOAL DA SUPOSTA VÍTIMA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática dos crimes de redução à condição análoga à de
escravo (CP, art.  149) e de aliciamento de trabalhadores (CP,  art.  207).  2.  A Procuradora da
República oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento na ausência de materialidade e
na prescrição. Discordância da Juíza Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n.
75/93. 3. Suposta vítima não localizada pela Polícia Federal. Ausência de depoimento pessoal. 4.
Em relação ao suposto crime de aliciamento de trabalhadores (CP, art. 207), verifica-se que teria
ocorrido no ano de 2005, verificando-se, portanto, a ocorrência da extinção da punibilidade (CP,
art. 107, IV) pela efetiva prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). 5. No atinente
ao crime de redução à condição análoga à de escravo, a oitiva da vítima já se mostra ineficaz,
devido  ao  tempo  decorrido  e  a  proximidade  de  eventual  prescrição.  6.  Homologação  do
arquivamento por ausência de utilidade prática no prosseguimento das diligências, haja vista a
distância dos fatos no tempo.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

131. Processo: JF-RIB-0000074-03.2016.4.03.6102-
PCD

Voto: 2897/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  53  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REMESSA DOS  AUTOS A 2ª  CCR
(ART.  28 DO CPP CC.  O ART.  62,  INC.  IV,  DA LC Nº  75/93).  INFORMAÇÕES DA ANVISA,
BASEADAS EM PESQUISAS OFICIAIS, INDICAM O CONSUMO MÉDIO DE CIGARROS PER
CAPITA.  ARQUIVAMENTO  DE  CADERNO  INVESTIGATIVO  QUE  APURE  APREENSÃO  DE
MENOS DE 153  MAÇOS DE  TABACO,  QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO
PARA CONSUMO PRÓPRIO,  DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
REQUISITO  DA  QUANTIDADE  DO  PRODUTO  QUE  RESTOU  ATENDIDO  NA  HIPÓTESE
ANALISADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PRÁTICA DE MESMA AÇÃO. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Procedimento investigatório que foi  instaurado para apurar a
ocorrência do crime de contrabando, tipificado no artigo 334-A do Código Penal,  em razão da
apreensão  de  53  (cinquenta  e  três)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira  em poder  da
investigada, desacompanhados da documentação comprobatória  de sua introdução regular no
território nacional.  2.  Promoção de arquivamento do apuratório em Juízo pela Procuradora da
República  oficiante,  com  amparo  na  aplicação  ao  caso  do  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão  (art.  28  do  Código  de  Ritos  Penais  cumulado  com  o  art.  62,  inciso  IV,  da  Lei
Complementar nº 75/93). 5. É de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da  bagatela,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  6.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40  (quarenta)
maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,
porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda,
para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente
não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente
do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  7.  Todavia,  na  Sessão nº  108ª  de Coordenação,  realizada  em 07.03.2016,  este
Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  no  sentido  de  que  se  admite  a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e
cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 8. Esse parâmetro objetivo
teve  como referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome,
diariamente, observado o prazo de validade do produto, obtido em consulta à pesquisa realizada
pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma,
em  média,  17  (dezessete)  cigarros  por  dia  e  que  o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,
aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço)
=  153  maços.  9.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  viável  o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (53
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 (fl. 03). 10.
Insistência no arquivamento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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132. Processo: JF-RIB-0011258-87.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 2899/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  57  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REMESSA DOS  AUTOS A 2ª  CCR
(ART.  28 DO CPP CC.  O ART.  62,  INC.  IV,  DA LC Nº  75/93).  INFORMAÇÕES DA ANVISA,
BASEADAS EM PESQUISAS OFICIAIS, INDICAM O CONSUMO MÉDIO DE CIGARROS PER
CAPITA.  ARQUIVAMENTO  DE  CADERNO  INVESTIGATIVO  QUE  APURE  APREENSÃO  DE
MENOS DE 153  MAÇOS DE  TABACO,  QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO
PARA CONSUMO PRÓPRIO,  DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
REQUISITO  DA  QUANTIDADE  DO  PRODUTO  QUE  RESTOU  ATENDIDO  NA  HIPÓTESE
ANALISADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PRÁTICA DE MESMA AÇÃO. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Procedimento investigatório que foi  instaurado para apurar a
ocorrência do crime de contrabando, tipificado no artigo 334-A do Código Penal,  em razão da
apreensão  de  57  (cinquenta  e  sete)  maços  de  cigarros  de  origem estrangeira  em poder  do
investigado, desacompanhados da documentação comprobatória  de sua introdução regular no
território nacional.  2.  Promoção de arquivamento do apuratório em Juízo pela Procuradora da
República  oficiante,  com  amparo  na  aplicação  ao  caso  do  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão  (art.  28  do  Código  de  Ritos  Penais  cumulado  com  o  art.  62,  inciso  IV,  da  Lei
Complementar nº 75/93). 5. É de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da  bagatela,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  6.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40  (quarenta)
maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,
porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda,
para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente
não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente
do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  7.  Todavia,  na  Sessão nº  108ª  de Coordenação,  realizada  em 07.03.2016,  este
Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  no  sentido  de  que  se  admite  a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e
cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 8. Esse parâmetro objetivo
teve  como referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome,
diariamente, observado o prazo de validade do produto, obtido em consulta à pesquisa realizada
pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma,
em  média,  17  (dezessete)  cigarros  por  dia  e  que  o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,
aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço)
=  153  maços.  9.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  viável  o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (57
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 (fl. 03). 10.
Insistência no arquivamento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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133. Processo: JF-RJ-2014.51.01.026052-0-
PEQUEB

Voto: 2753/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE INJÚRIA (ART. 140, CAPUT, C/C
ART. 141, II,  DO CP) E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344 DO CP) CONTRA
DESEMBARGADOR FEDERAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  INDIRETO  QUANTO  AO
CRIME DO ART. 344. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART.
62,  IV.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL
TAMBÉM  EM  RELAÇÃO  AO  CRIME  DE  COAÇÃO  NO  CURSO  DO  PROCESSO.  1.
Representação encaminhada por Desembargador Federal,  dando conta de possível prática de
crimes contra a honra (CP, art. 140, caput, c/c o art. 141, inc. II) e de coação no curso do processo
(CP,  art.  344),  perpetrados  por  meio  de  mensagem  enviada  para  o  correio  eletrônico  do
representante. 2. Arquivamento indireto, pelo membro do Ministério Público Federal, no tocante ao
suposto crime de coação no curso do processo. 3. Discordância do Magistrado, por entender que
as afirmações contidas na mensagem enviada ao ilustre Desembargador Federal,  ao lado de
serem potencialmente ofensivas à sua honra, também demonstram, em tese, uma ameaça velada
à sua pessoa e, como se voltam contra decisão por ele tomada no curso de um processo sob sua
relatoria,  evidenciam,  em princípio,  que  foram desferidas  com o  fim  de  favorecer  interesses
ligados à manutenção dos vídeos cuja exibição foi suspensa por ordem de Sua Excelência. 4.
Arquivamento prematuro. 5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar
prosseguimento à persecução penal, também no tocante ao suposto crime tipificado no art. 344
do CP.

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

134. Processo: JF/SP-0007932-76.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 2751/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  UTILIZAÇÃO DE ATESTADO ODONTOLÓGICO COM INFORMAÇÃO
FALSA PARA COMPROVAR O INGRESSO DE ESTRANGEIRO EM TERRITÓRIO NACIONAL.
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO PELA ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  C/C  28  DO  CPP.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possíveis  crimes  de
falsidade ideológica (art. 299 do CP), uso de documento falso (CP, art. 304) e fazer declaração
falsa  em processo  de  transformação  de  visto  (Lei  nº  6.815/80,  art.  125,  XIII,  consistente  na
utilização de um atestado odontológico, contendo informação supostamente falsa, com o intuito de
comprovar o ingresso de cidadão de origem chinesa no território nacional em período anterior a
01/02/2009, e assim cumprir um dos requisitos necessários para obter a anistia e a possibilidade
de permanência legal no Brasil,  nos termos da Lei  11.961/09.  2.  A Procuradora da República
oficiante promoveu o arquivamento por atipicidade da conduta. 3. Discordância do Magistrado. 4.
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.  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). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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135. Processo: JF/UMU-5004397-80.2015.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 2901/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334).
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ART.
28). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1.  Inquérito Policial  instaurado para apurar possível  prática do crime de descaminho,
previsto nos artigos 334 do Código Penal, em razão da apreensão de diversas mercadorias de
origem estrangeira na posse do investigado. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância, haja vista que valor
dos tributos não recolhidos perfaz a importância de R$ 13.826,22, abaixo do valor adotado pela
jurisprudência como significativo para fins penais (R$ 20.000,00). 3. Discordância do Magistrado.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
aplica-se ao crime de descaminho para afastar  a justa causa para a abertura da persecução
penal. Nesse mesmo sentido, este Colegiado editou o Enunciado 49 (Admite-se o valor fixado no
art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio
da  insignificância  ao  crime  de  descaminho,  desde  que  ausente  reiteração  da  conduta).  5.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

136. Processo: PRM-JND-3422.2015.000171-2-INQ Voto: 2853/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Assalto perpetrado por dois indivíduos encapuzados contra funcionário (carteiro) da
agência dos correios em Jundiaí/SP, que resultou no roubo de veículo da Empresa de Correiros e
Telégrafos  ECT. Diligências esgotadas.  Depoimento da vítima não suscita dados capazes de
auxiliar a elucidação da autoria. Inexistência de vestígios que possam levar a autoridade policial à
identificação dos agentes. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

137. Processo: 1.22.000.000776/2015-00 Voto: 2873/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI 7.492/86, ART.
12).  EX-OPERADORA  DE  PLANOS  DE  SAÚDE.  REPRESENTAÇÃO  DO  LIQUIDANTE.
PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MPE. RECURSO DA PARTE. REVISÃO DE
DECLÍNIO (ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). INSTITUIÇÃO EQUIPARADA À FINANCEIRA.
PESSOA  JURÍDICA  QUE  ADMINISTRA  RECURSOS  DE  TERCEIROS.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO LASTREADO NA ÁLEA. ATRIBUIÇÃO DO MPF. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurado para
apurar  supostos  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (art.  12  da  Lei  n°  7.492/86),
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praticados por operadora de plano de saúde em liquidação extrajudicial. 2. Declínio de atribuição,
sob o fundamento que operadora de plano de saúde não se equipara à instituição financeira. 3.
Recurso da parte, sustentando que as operadora de plano de saúde são equiparadas à instituição
financeira, devendo o processo ter regular processamento perante o MPF. 4. Remessa dos autos
a 2ª CCR do MPF (Art. 62, IV, da LC Nº 75/93. 5. Razão ao Recorrente. Declínio inadequado.
Atribuição do Parquet Federal para perseguir os delitos noticiados. 6. A 2ª CCR, vinha decidindo,
que a operadora de plano de saúde não se equiparava à instituição financeira e, por tal motivo,
não praticava delitos contra o SFN. Após minucioso e detido estudo sobre o tema (que, diga-se,
ainda é gestacional e invoca dissenso entre os juristas), reviu o entendimento, abraçando tese
levantada pelo GT (Combate a Crimes contra o Sistema Financeiro) e por precedentes dos TRF's,
deliberando, à unanimidade, em leadind case (Proc. MPF nº 1.30.001.000778/2015-17, Voto nº
7511/2015,  Origem:  PR/RJ,  de 23.11.2015),  que  tal  operadora  se  equipara  a  uma instituição
financeira e, por isso, pode cometer infrações contra o SFN. 7. A operadora de plano de saúde é
instituição equiparada à financeira, na inteligência do art. 1º, Parágrafo Único, inc. I, da Lei nº
7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº 4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui o
inc. II do art. 2º da Lei nº 11.101/20051 (mas, sim, à liquidação extrajudicial disposta na Lei nº
6.024/74),  embora  possua  contornos e  características  peculiares   forma de  constituição e  de
fiscalização , o que não afasta, contudo, o reconhecimento do exercício de atividade financeira,
mesmo  que  em caráter  não  exclusivo  (art.  1º,  §  1º,  da  Lei  nº  9.656/98).  8.  O  conceito  de
operadora de planos de saúde se sobrepõe ao conceito de seguradora de saúde, ao passo que a
operadora assegura os serviços ou os custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, além
de garantir  a  cobertura  financeira  de riscos de assistência  médica,  hospitalar  e  odontológica,
ostentando, pois, outras características que a diferenciam da atividade exclusivamente financeira,
não deixando, porém, de exercer atividade de caráter financeiro. E, ainda que tal operadora não
administrasse  seguro,  em  sentido  estrito,  acaba  por  intermediar  ou  administrar  recursos
financeiros  de terceiros.  9.  Não constitui  óbice  ao  silogismo apresentado  o fato  de  ser  essa
pessoa jurídica supervisionada pela ANS, e não pelo Banco Central  BACEN, vez que existem
entidades supervisoras diversas componentes da regulação estatal do SFN (CVM, SUSEP etc.). A
ANS detém competência especial para promover a proteção do equilíbrio sistêmico do mercado
de saúde suplementar, notadamente o dever de definir padrões econômico-financeiros e regular a
entrada, a operação e a saída das operadora de tal mercado, na inteligência do art. 4º, incisos
XXII, XXXIV e XXXV, de sua lei criadora (Lei nº 9.961/2000) e dos arts. 19, 24 e 35-A, inc. IV e
Parágrafo  Único,  da  citada  lei  que  regula  as  operadoras  de  planos  de  saúde.  10.  Esse  o
entendimento do GT da 2ª CCR e dos TRF's da 2ª e da 3ª Regiões. 11. Provimento do recurso da
parte. Não homologação da promoção de declínio de atribuições. 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

138. Processo: DPF-DRS/MS-INQ-0093/2016 Voto: 2905/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, CP). ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  INAPLICABILIDADE.  EFEITO  NOCIVO  À
SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  prisão  em flagrante,  para
apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros, em razão da apreensão de 5.000 maços
de cigarros  de  origem estrangeira  em poder  do  réu.  2.  O Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da insignificância, vez que os tributos
supostamente iludidos chegam ao valor aproximado de R$ 11.250,00, portanto inferior ao previsto
na Portaria nº 75/2012, do Ministério da Fazenda. 3. Discordância do Magistrado, por entender
inaplicável  o  princípio  da insignificância  ao crime de contrabando,  ressaltando,  ainda,  que da
análise dos autos constata-se a existência de reiteração delitiva por parte do custodiado. 4. A
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natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em
razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização
no  território  nacional.  5.  A importação  de  5.000  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,
conhecendo  o  agente  a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante.
Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão.
Precedentes: STF, HC nº 120550/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Dj 17/12/2013; STJ, AgRg no
REsp  1470256/MS,  Rel.  Min.  Walter  de  Almeida  Guilherme  (Desembargador  convocado  do
TJ/SP),  Quinta Turma, DJe 19/11/2014; AgRg no AREsp 440.313/PR, Rel.  Min. Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe 30/10/2014. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguimento da persecução penal.

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

139. Processo: JF-FRA-PIMP-0001756-
91.2015.4.03.6113

Voto: 2811/2016 Origem: PRM-FRANCA - 
PROCURADORIA DA REPUBLICA 
NO MUNICIPIO DE FRANCA-SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (ART.
334-A  DO  CP).  APREENSÃO  DE  32  MAÇOS  DE  CIGARROS  EXPOSTOS  À  VENDA.
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de contrabando (art. 334-A do CP),
em razão  da  apreensão de  32  (trinta  e  dois)  maços de cigarros  de  origem estrangeira,  que
estavam  expostos  à  venda.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  requereu  em  Juízo  o
arquivamento do apuratório,  por  entender que a conduta perpetrada desperta  a  aplicação do
princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal entendendo que, a conduta praticada
no  país  elide  o  recolhimento  dos  tributos  cabíveis  e  afeta  diretamente  a  saúde  pública  e  a
indústria nacional, não podendo ser acolhido o instituto jurídico do princípio da insignificância. 4. É
certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país  cigarros  impõe maior rigor
na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente,
o rígido controle em sua comercialização no território nacional. 5. Este colegiado tem aplicado, em
caráter excepcional, o princípio da insignificância nos casos de contrabando de cigarros quando
for ínfima a quantidade apreendida, desde que não haja reiteração da conduta. . 6. No caso dos
autos, a investigada já é contumaz na prática delitiva, conforme documento juntado aos autos. 7.
Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal
para dar prosseguimento à persecução penal.

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

140. Processo: 1.14.010.000181/2015-07 Voto: 2798/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  PREVISTO  NA LEI  7.170/1983.  REPRESENTAÇÃO
NOTICIANDO  QUE  VEREADOR,  DURANTE  DISCURSO,  TERIA  AMEAÇADO  PEGAR  EM
ARMAS PARA DEFENDER A PRESIDENTE DILMA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV,
DA  LC  75/93).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de representação noticiando que Vereador, durante
discurso, teria ameaçado pegar em armas para defender a Presidente Dilma. 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento, por entender que a ameaça não ficou claramente
declarada,  não  passando,  assim,  de  um mero  pensamento  carregado  de  emoção  durante  o
discurso  em  público.  3.  O  arquivamento  mostra-se  prematuro  diante  da  necessidade  de
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esclarecimentos  dos  fatos  apurados  e  da  possibilidade  de  os  fatos  descritos  configurarem,
supostamente,  ilícitos  penais,  justificando-se  o  prosseguimento  das  investigações,  vez  que
envolve, em tese, a Segurança Nacional. 4. Não homologação do arquivamento e designação de
outro membro do MPF para dar prosseguimento às investigações.

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

141. Processo: 1.36.000.001112/2012-11 Voto: 2745/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 40, DA LEI Nº 9.605/98. CAUSAR DANO DIRETO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
ADMINISTRADO  PELO  ICMBio   INSTITUTO  CHICO  MENDES  DE  CONSERVAÇÃO  DA
BIODIVERSIDADE.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO E
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime previsto no art. 40, da Lei n°
9.605/98, em razão dos danos causados por incêndio, no interior da Estação Ecológica Serra
Geral do Tocantins, no perímetro de 107.602,49 hectares de vegetação nativa. 2. Promoção de
arquivamento pelo Procurador da República oficiante,  por não haver elementos suficientes de
autoria para início da persecução penal. 3. No atual estágio da persecução criminal, apenas seria
admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da  materialidade
delitivas, após esgotadas as diligências investigatórias, ou se existente demonstração inequívoca,
segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade.  Não  é,
contudo,  o  caso  dos  autos.  4.  Na  presente  hipótese,  verifica-se  que  não  houve  diligências
realizadas pelo Ministério  Público Federal  aptas à apuração dos fatos no tocante à autoria e
materialidade  do  delito,  tendo  apenas  firmado  sua  convicção  nos  elementos  produzidos  em
procedimento  administrativo  do  órgão  ambiental,  inconcluso.  5.  Dessa  forma,  afigura-se
prematuro  o  arquivamento  do  procedimento  no  atual  estágio  das  investigações,  porquanto,
inexistente demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa, impõe-se
o prosseguimento  da persecução penal,  por  força dos  princípios  da obrigatoriedade da Ação
Penal Pública e do in dubio pro societate. 6. Não homologação do arquivamento e designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

142. Processo: DPF/CE/JN-00013/2015-INQ Voto: 2902/2016 Origem: GABPRM2-RRR - RAFAEL
RIBEIRO RAYOL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Noticia de que o investigado teria
efetuado a venda de produtos a particulares, contudo ao remeter os equipamentos (IPAD mini e
Tablet)  pelos  Correios,  enviou  apenas  um  livro  para  cada  um  dos  compradores,  obtendo
vantagem indevida em prejuízo das vítimas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Embora a operação fraudulenta tenha ocorrido por intermédio da Agência dos Correios, usada
apenas como instrumento para o envio, o prejuízo foi suportado unicamente pelos particulares
enganados. Inexistência de prejuízo à empresa pública federal. Ausência de qualquer elemento de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

143. Processo: 1.15.000.000197/2016-74 Voto: 2903/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostas  fraudes  envolvendo  irregularidades  para  fins  de  recebimento  de
indenizações do seguro obrigatório DPVAT. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Prejuízo suportado pelas sociedades seguradoras conveniadas responsáveis pelo pagamento e
pelos segurados. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Nesse sentido há precedentes da 2ª CCR
(Processo n° 1.00.000.001560/2013-59, Voto n° 5113/2014, Sessão n° 601 de 25/07/2014) e do
STJ (CC 39.801/SP, Rel.  Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Sessão, DJ 1/2/2005; e CC
47.745/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Sessão, DJ 30/3/2005). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

144. Processo: 1.25.015.000047/2015-74 Voto: 2831/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de ameaça, praticado por ex-Auditor-Fiscal
do Trabalho, e crimes contra a honra, perpetrado por candidato ao cargo de Deputado Estadual,
em desfavor da então Prefeita Municipal de União da Vitória/PR, em agosto de 2014. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A despeito de os fatos terem se dado durante o processo
eleitoral, ocorreram entre os interlocutores, alheios ao conceito de Propaganda Eleitoral. Ausência
de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Eleitoral
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

145. Processo: 1.14.000.002320/2013-86 Voto: 2859/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Apuração de supostos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) e de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. Crime de natureza material,
cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado
nº  24  da  Súmula  Vinculante  do  STF.  Homologação  do  arquivamento.  2)  Possível  crime  de
falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado pelos representantes legais de pessoa jurídica em
contratos sociais e respectivas alterações perante a Junta Comercial da Bahia - JUCEB. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A inserção de dados ou apresentação de documentos
falsos perante a Junta Comercial  sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do
Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da competência da Justiça Federal
para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem
sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC
130516. Rel.  Rogerio Schietti  Cruz, 3ª Seção, DJe de 05/03/2014).  Ausência de atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Juliano
Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

Homologação de Arquivamento

146. Processo: DPF/AGA/TO-00220/2015-INQ Voto: 2807/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de sonegação de tributos federais (Lei 8.137, art. 1°, I). Omissão
de receitas obtidas totalizando o valor de R$ 6.017.112,63 (seis milhões, dezessete mil, cento e
doze reais e sessenta e três centavos) praticada por representante de empresa privada. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário
em razão da interposição de recurso voluntário do contribuinte perante o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição
definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF.
Homologação do arquivamento.

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

147. Processo: SR/DPF/PA-00029/2015-INQ Voto: 2855/2016 Origem: GABPR7-NFS - NAYANA 
FADUL DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 05 (cinco) parcelas de benefício
previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  em  15/04/2006,  totalizando  o  valor  atualizado  de  R$
2.312,75. Dada a data do óbito, tem-se que a competência referente a 04/2006 era quase que
totalmente devida. Valor sacado indevidamente que foi utilizado para custear despesas deixadas
pela  falecida.  Depoimento do investigado,  filho da beneficiária,  no qual se vislumbra evidente
ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Homologação do
arquivamento.

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

148. Processo: 1.12.000.000001/2016-53 Voto: 2904/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no período de 03/2006 a 07/2006,  após a  morte  da segurada em 12/02/2006.
Saques realizados mediante a utilização de cartão magnético. Lapso temporal que impossibilita a
identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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149. Processo: 1.15.000.001050/2015-11 Voto: 2715/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSISTENCIAL SOCIAL AO IDOSO. NÃO
OCORRÊNCIA DE CRIME DE ESTELIONATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EVOLUÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. - Regulamentando
o art. 203, V, da Constituição Federal, que prevê a concessão de benefício assistencial, a Lei nº
8.742/93 (LOAS) dispõe, em seu art. 3º, que considera-se incapaz de prover a manutenção da
pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4
(um quarto) do salário-mínimo, preceito que outrora foi declarado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento a ADI nº 1.232-1/DF. - Posteriormente, nos julgamentos do RE nº
567.985/MT, em sede de repercussão geral, e da Rcl nº 4.374/PE, a Suprema Corte declarou a
inconstitucionalidade incidenter  tantum do aludido dispositivo  da LOAS,  que apresenta critério
defasado de aferição da miserabilidade, destoante do ordenamento jurídico e do contexto fático
atual. - Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação do estado de
miserabilidade  do  pretendente  desta  espécie  de  benefício  assistencial  não  se  restringe  à
observância do critério previsto no art. 20, § 3º, da LOAS. - In casu, a renda per capita da família
(R$ 2.300,00) era de R$ 460,00, o que implica dizer que não se trata de família economicamente
bem de vida,  haja  vista  a  situação  econômica do Brasil  no  momento  atual  e  a  evolução  da
jurisprudência extrapenal. - Homologação do arquivamento.

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

150. Processo: 1.16.000.001736/2015-74 Voto: 2750/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes contra  a  honra  de  servidor  público  federal.  Representação
encaminhada por Delegado da Receita Federal noticiando que um contribuinte teria praticado, em
tese, os crimes de injúria, calúnia e difamação contra Auditor Fiscal. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Crimes contra a honra cuja ação penal somente se procede mediante queixa
pelo ofendido (CP, art. 145). Inaplicabilidade da Súmula 714 do STF: É concorrente a legitimidade
do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido,
para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas
funções. Homologação do arquivamento.

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

151. Processo: 1.25.008.000127/2016-08 Voto: 2857/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de contrabando (CP, artigo 334). Apreensão de 130
(cento e trinta) maços de cigarros de origem estrangeira, em poder do investigado. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligências. Inviabilidade de identificação do autor
do fato,  em razão das divergências de nomes (nome estrangeiro) e da ausência de qualquer
elemento de informação no boletim de ocorrência da Polícia Civil, responsável pela apreensão
dos cigarros, que possibilite a identificação da autoria delitiva. Inexistência de outras diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento sem prejuízo
do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.

152. Processo: 1.33.000.002475/2015-29 Voto: 2758/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Suposto crime de falso testemunho (CP,  art.  342),  praticado em reclamação
trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,IV). Da análise dos autos, verifica-se
que a afirmação falsa prestada em Juízo pela testemunha não diz respeito ao objeto litigioso da
reclamatória trabalhista, e sim sobre o vínculo trabalhista da própria testemunha com a empresa
reclamada. Inverdade que versa sobre questão alheia à lide. Ausência de potencialidade lesiva
nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/20131; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/20112. Homologação do arquivamento.

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

153. Processo: 1.33.016.000029/2016-91 Voto: 2832/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I). Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Receita Federal informou que o Procedimento
Administrativo Fiscal instaurado em nome do investigado encontra-se em fase de julgamento a ser
realizado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais  CARF. Inexistência de constituição
definitiva do crédito tributário. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição
definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF.
Homologação do arquivamento.

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

154. Processo: 1.34.006.000061/2016-59 Voto: 2830/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Existência de cartilha com conteúdo sexual lançada pelo Ministério da Educação
MEC, com a sugestão do uso do material  nas escolas públicas e privadas,  tendo como alvo
crianças de nove e dez anos. Revisão de Arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os fatos não
apontam para a prática de crime, mas para a existência de ato administrativo que, supostamente,
viola  direitos  e  interesses  ligados à  proteção  da infância  e  juventude.  Instauração  do  devido
procedimento para apuração dos fatos, no âmbito dos Ofícios de Cidadania. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho.
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155. Processo: 1.34.015.000109/2016-10 Voto: 2829/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Responsáveis por pessoa
jurídica que teriam deixado de repassar, na data prevista em lei, os valores do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) incidentes sobre os valores pagos aos funcionários nos anos calendários
2006 e  2007.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC 75/93).  Pena  máxima cominada  em
abstrato  de  02  (dois)  anos  de  detenção.  Última  conduta  penalmente  tipificada  ocorrida  em
dezembro de 2007. Extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP). Prescrição da pretensão punitiva
estatal (art. 109, V, CP). Homologação do arquivamento.

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

156. Processo: 1.34.026.000078/2015-97 Voto: 2637/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ASSIS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falso testemunho (art. 342, CP), em face do contido
no  depoimento  de  testemunha  em  processo  criminal  movido  pelo  MPF  que  aduziu  ter  sido
procurado pelo esposo da ré tentando persuadi-lo a alterar o contexto probatório.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Depoimentos reduzidos a termo. A testemunha descartou a
ocorrência  de ameaça.  Crime que sequer chegou a ser  tentado visto  que a testemunha não
aceitou a sugestão proposta, não se desviando da verdade quando ouvido, vindo a relatar o fato.
Logo, não houve início dos atos de execução e, portanto, não há falar em tentativa punível. Por
via de consequência, também inexiste espaço para que se sustente eventual participação punível.
Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

157. Processo: 1.10.000.000769/2014-30 Voto: 2800/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  1)  Representação.  Suposto  tráfico  transnacional  da
substância  Santo  Daime.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Tipicidade  da
conduta  afastada  por  deliberação  do  Conselho  Federal  de  Entorpecentes   CONFEN  (DOU
24/08/1992) e pelo Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas  CONAD (Resolução nº 01/2010)
que reconheceu a legitimidade do uso religioso da bebida denominada Ayahuasca. Ausência de
indício  de  crime.  Precedentes  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.30.001.002557/2014-94,  Voto
5875/2014, Sessão 604ª, unânime; Procedimento nº 1.30.001.001494/2014-59, Voto 5321/2014,
Sessão 602ª, unânime). Homologação do arquivamento. 2) O noticiante, cidadão estrangeiro, teria
sido  expulso  de  comunidade  religiosa,  sendo  que  seu  passaporte  teria  ficado  em poder  da
liderança da respectiva comunidade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O direito
do representante em reaver o documento pode ser exercido por meio de medida cautelar  de
busca e apreensão, não se fazendo necessária a aplicação, in casu, do Direito Penal, dado o seu
caráter fragmentário. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
3)  Noticia o representante a prática de possíveis  crimes de ameaça,  lesão corporal,  injúria  e
difamação. Revisão de arquivamento. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
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justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.  Recebimento do
arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

Por  estar  conforme,  eu,                                         (Daniele  Flávia  Oliveira,  Assessora
Administrativa da 2ª Câmara), lavrei  a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada pelo
Coordenador e pelos membros presentes que desejarem.

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

1º Suplente

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2º Suplente

BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Suplente
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