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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA DE MAIO DE 2016

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

Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: JF/SP-0001170-20.2010.4.03.6181-
INQ

Voto: 3049/2016 Origem: SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
ESTADO DO PARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. SUPOSTO CRIME CONSUMADO DE FURTO
QUALIFICADO  MEDIANTE  FRAUDE  PRATICADO  CONTRA  CORRENTISTA  DA  CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CP, ART. 155, § 4º, II). APLICAÇÃO DO ARTIGO 70 DO CP. LOCAL
ONDE A VÍTIMA MANTINHA A CONTA BANCÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO. 1. Conflito
negativo  de  atribuições  entre  membros  do  Ministério  Público  Federal.  Divergência  quanto  à
atribuição  para  a  persecução  penal  de  suposto  furto  qualificado  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. Remessa à 2ª CCR/MPF nos termos do artigo 62, VII, da LC nº 75/93. 2.
O il. Procurador da República oficiante em São Paulo requereu a remessa dos autos à Seção
Judiciária do Pará, ao argumento de que os recursos financeiros foram remetidos para esse local.
3. Por sua vez, a il.  Procuradora da República oficiante no Pará suscitou conflito negativo de
atribuições, sustentando que o crime de furto qualificado foi consumado em São Paulo, local onde
a  vítima  possuía  conta  corrente,  na  forma  do  artigo  70  do  CPP.  4.  Cumpre  destacar  que,
ocorrendo saques irregulares em contas da  Caixa Econômica Federal,  a  circunstância  de os
correntistas terem ou não sido ressarcidos 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. 5. 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. 6. No caso em exame,
considerando  que  a  vítima  possuía  conta  bancária  em  São  Paulo  e  o  furto  qualificado  foi
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consumado neste local, impõe-se a aplicação analógica do artigo 70 do CPP para fins de fixação
da  atribuição  para  persecução  penal,  sendo  irrelevante  o  lugar  de  destino  dos  recursos
subtraídos.  7.  Procedência  do  conflito  negativo.  Atribuição  do  suscitado  para  prosseguir  na
persecução penal.

Deliberação: Em  sessão  realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pela  atribuição  do
suscitado,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

002. Processo: DPF/RDO/PA-00025/2014-INQ Voto: 2963/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE REDENÇÃO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  INVASÃO  DE  TERRAS  PÚBLICAS
DESTINADAS À REFORMA AGRÁRIA (LEI Nº 4.947/66, ART. 20, PARÁGRAFO ÚNICO) E DE
INTRODUÇÃO  DE  ANIMAIS  EM  PROPRIEDADE  ALHEIA (CP,  ART.  164).  PROMOÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  JUIZ.  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de inquérito policial que apura possíveis crimes
de invasão de terras públicas destinadas à reforma agrária (Lei nº 4.947/66, art. 20, parágrafo
único) e de introdução de animais em propriedade alheia (CP, art. 164), consistentes no esbulho
possessório  de  lotes  do  assentamento  da  fazenda  Belauto  e  na  colocação  de  animais  por
particulares nessa região. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito, por entender que as terras são titularizadas por particulares, ainda que o Incra exerça sua
posse com base em decisão judicial, situação que acarreta a atipicidade do artigo 20, parágrafo
único, da Lei nº 4.947/66 e a ausência de legitimidade ativa ad causam em relação ao crime do
artigo 164 do CP. Discordância do Juiz Federal. Autos foram remetidos à 2ª Câmara para fins do
artigo 28 do Código de Processo Penal c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. O bem desapropriado
pelo cultivo ilegal de plantas psicotrópicas somente se incorpora ao patrimônio da União com o
trânsito em julgado da sentença expropriatória, nos termos dos artigos 243 da CF e 15 da Lei
8.257/91. 4. No caso em exame, a fazenda objeto do litígio não foi submetida a processo judicial
de desapropriação,  logo a propriedade imobiliária  continua sendo titularizada por  particulares,
sendo despicienda a existência de decisões provisórias de reintegração de posse em favor do
Incra. 5. Ademais, conforme os artigos 557 do CPC/2015 e 1.210, §2º, do Código Civil/2002, o
Incra não poderá  alegar  a  exceção de  domínio  em ação possessória.  Assim,  levando-se em
consideração as ações judiciais em curso, é certo que o bem não pertencia à autarquia federal à
época dos fatos. 6. Dessa forma, não existem elementos probatórios do tipo de invasão de terras
públicas destinadas à reforma agrária (Lei nº 4.947/66, art. 20, parágrafo único); em relação ao
crime de introdução de animais em propriedade alheia, verifica-se que a natureza da ação penal é
privada, nos termos do artigos 164 e 167 do CP, motivo pelo qual resta inviabilizada qualquer
atuação criminal do Ministério Público Federal. 7. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

003. Processo: JF/CE-0009795-91.2006.4.05.8100-
INQ

Voto: 3176/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.  1º) e de de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei 9.613/98, art. 1º) atribuídos a sociedade
anônima e a seus representantes legais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1)
Informação da Receita Federal de que, em relação às pessoas físicas, o direito de constituição do
crédito tributário foi alcançado pela decadência. A Receita Federal afirmou, ainda, que o valor da
operação encontra-se na faixa de representatividade e não justifica a instauração de ação fiscal,
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considerando-se o porte  da sociedade empresária.  Crime de natureza material.  Necessária  a
constituição definitiva do crédito tributário como condição de procedibilidade da persecução penal.
Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  do  STF.  2)  Inexistência  de  elementos
informativos  de  que  as  movimentações  financeiras  estejam  relacionadas  a  infrações  penais.
Valores movimentados considerados proporcionais ao porte das empresas. 3) Ausência de justa
causa formal para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

004. Processo: JF/PR/CUR-5035911-
34.2013.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 2988/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial.
Possível crime do art. 344, CP, pois investigado teria ameaçado e maltratado Oficial de Justiça no
cumprimento de um mandado de penhora e avaliação. 2.A Procuradora da República promoveu o
arquivamento, por considerar que As diligências empreendidas, portanto, não foram suficientes
para  que  se  reunissem  elementos  bastantes  da  prática  do  ato  delituoso,  tampouco  se
vislumbrando outras medidas capazes de melhor  esclarecer  o fato,  de sorte  que se impõe o
arquivamento do feito. 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. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

005. Processo: JFRS/SLI-5000927-
31.2012.4.04.7106-INQ - Eletrônico 

Voto: 2981/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTANA DO LIVRAMENTO

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 uma cédula de R$ 20,00 e outra de R$ 10,00 em uma lanchonete. 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-
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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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

006. Processo: JF-AÇA-0000765-02.2016.4.03.6107-
INQ

Voto: 3161/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  TRIBUTOS  FEDERAIS
INCIDENTES  SOBRE  OPERAÇÕES  DE  FACTORING  OMITIDAS  ÀS  AUTORIDADES
FAZENDÁRIAS.  PROPOSTA  DE  TRANSAÇÃO  PENAL  REJEITADA  PELO  MAGISTRADO.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28  DO CPP C/C  ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93.  CRIME
PREVISTO  NO  ART.  1º,  I  E  II,  DA LEI  Nº  8.137/90.  IMPOSSIBILIDADE  DE  OFERTA DA
TRANSAÇÃO  PENAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar suposto crime de supressão de tributos federais (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I e II) incidentes
sobre operações de factoring realizadas nos exercícios de 2009 e 2010 e omitidas às autoridades
fazendárias  pelo  representante  de  sociedade  faturizadora.  2.  O  il.  Procurador  da  República
oficiante, considerando que a conduta se amolda ao tipo descrito no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90,
ofereceu proposta de transação penal ao investigado. 3. O MM. Juiz Federal, por entender que a
conduta ora em análise enquadra-se no tipo previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, discordou da
manifestação ministerial e remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP,
aplicado por analogia, c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. Os tributos suprimidos sujeitam-se à
modalidade  de  lançamento  por  homologação,  de  modo  que  a  lei  tributária  impõe  ao  sujeito
passivo  o  dever  de  antecipação  do  pagamento.  5.  Deve-se  frisar  que  os  créditos  tributários
relativos  foram definitivamente  constituídos  em 02/10/2014,  razão  pela  qual  não se operou a
decadência.  6.  O  que  distingue  a  incidência  das  hipóteses  previstas  no  artigo  1º  da  Lei  nº
8.137/90 da aplicação do artigo 2º do mesmo diploma legal é a presença no primeiro tipo de
supressão ou redução do tributo, ao passo que no segundo basta o desígnio de eximir-se do
adimplemento sem o lançamento do crédito tributário pelas autoridades fazendárias. 7. No tocante
aos  tributos  sujeitos  à  modalidade  de  lançamento  por  homologação,  o  prejuízo  ao  erário  se
consuma com o inadimplemento da obrigação tributária principal,  na medida em que frustra a
destinação desses recursos à satisfação das necessidades públicas, por isso a proteção a esse
bem jurídico encontra-se estampada no artigo 1º da Lei 8.137/90 e o crime é omissivo material,
conforme assevera a súmula vinculante nº 24 do STF. 8. Nesse diapasão, as declarações omitidas
às autoridades fazendárias sobre operações de factoring implicaram a supressão de diversos
tributos, por isso tal comportamento configura, em tese, o tipo descrito no artigo 1º, I e II, da Lei
8.137/90. Precedentes do STF e STJ: HC 126072 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, DJe
09/03/2016; REsp 1561442/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª Turma, DJe 09/03/2016;
AgRg no REsp 1252463/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, 5ª TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe
21/10/2015. 9. Assim, havendo elementos informativos de autoria e materialidade delitiva, cuja
pena  máxima  extrapola  2  (dois)  anos,  fica  inviabilizada  a  aplicação  da  transação  penal.  10.
Impossibilidade  da  proposta  de  transação  penal.  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 da
transação penal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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007. Processo: JF/CXS/MA-0004855-
23.2011.4.01.3702-PROESUM

Voto: 3100/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CAXIAS - MA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  RADIODIFUSÃO.  FUNCIONAMENTO  SEM
AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 70 DA LEI Nº 4.117/62.
DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ.  (ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).
CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. INEXISTÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Procedimento
Administrativo instaurado para apurar a prática do crime tipificado no art. 183 da Lei 9.472/97,
consistente na exploração não autorizada do espectro de radio frequência.  Equipamento com
potência de 45 (quarenta e cinco) watts. 2. O il. Procurador da República oficiante, ao realizar o
juízo de adequação do fato ao tipo previsto no art. 70 da Lei 4.117/62, sustentou a configuração
da prescrição da pretensão punitiva abstrata. 3. O MM. Juiz Federal, por entender que a conduta
ora  em  análise  enquadra-se  no  tipo  previsto  no  art.  183  da  Lei  nº  9.472/97,  discordou  da
manifestação ministerial e remeteu os autos a esta 2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP,
aplicado por analogia, c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93. 4. O agente que opera emissora de rádio,
sem a  devida  autorização  do  poder  público,  comete  o  crime  descrito  no  art.  183,  da  Lei  nº
9472/97,  ante a inexistência de prévia autorização do órgão competente e a habitualidade da
conduta. Precedentes: STF  HC 115137, Primeira Turma, Dje 13/02/2014 e STJ  AgRg no REsp
1387258/ES, Quinta Turma, DJe 20/11/2013. 5. Dessa forma, como a pena máxima do delito do
artigo 183 da Lei 9.472/97 é de 4 (quatro) anos, a perda da pretensão punitiva abstrata do fato
praticado em junho de 2010 somente ocorrerá em 2018, motivo pelo qual deverá prosseguir a
persecução penal nos termos da súmula vinculante nº 35 do STF. 6. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para dar sequência à persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
transação penal, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

008. Processo: TRE-SP-PET-0000063-
28.2014.6.26.0058

Voto: 3148/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE SÃO PAULO

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

Ementa: CRIME  ELEITORAL.  TRANSAÇÃO  PENAL  RECUSADA  PELO  ACUSADO  EM  AUDIÊNCIA
PRELIMINAR.  OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.  ACEITAÇÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO.
PRECLUSÃO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ.  CORREIÇÃO  PARCIAL.  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL.  PROVIMENTO  EM  PARTE.  REMESSA  DOS  AUTOS  À  2ª  CCR  PARA  O
CONTROLE REVISIONAL NA FORMA DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62,  IV,  DA LC 75/93.
VIOLAÇÃO  AO  EFEITO  DEVOLUTIVO  E  AO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  VEDAÇÃO  DA
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PELA 2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E
REVISÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de correição parcial  interposta pela Promotoria
Eleitoral de Itatiba/SP contra decisão do Juiz Eleitoral que concedeu ex officio transação penal
após o oferecimento da denúncia de crime eleitoral previsto no artigo 39, § 5º, III, da Lei 9.504/97.
2. A il. Promotora Eleitoral alegou que o oferecimento da denúncia acarretou a preclusão para
aceitação  do  benefício,  bem como seria  vedado ao juiz  concedê-lo  de ofício.  3.  O MM.  Juiz
Eleitoral entendeu ser descabido o juízo de retratação e remeteu a correição parcial ao Tribunal
Regional Eleitoral. 4. O tribunal ad quem deliberou pela concessão parcial do recurso para que a
2ª CCR realize o controle revisional na forma do art. 28 do CPP c/c o artigo 62, inc. IV, da LC
75/93. 5. Não cabe à 2ª Câmara realizar, no presente caso, o controle revisional na forma do
artigo 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93, matéria não ventilada pelas partes na correição
parcial.  6.  Por  força  do  efeito  devolutivo  dos  recursos   corolário  do  princípio  dispositivo  -,  o
Tribunal ad quem recursal deve se limitar a apreciar o objeto litigioso recursal apresentado pelo
recorrente. 7. No caso em exame, o E. Tribunal Regional Eleitoral, ao decidir de forma diversa do
pedido formulado pela recorrente, afrontou o efeito devolutivo e violou a garantia constitucional e
convencional do devido processo legal da acusação e da defesa, causando-lhes prejuízo efetivo.
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8. Ademais, deve-se frisar que a eventual apreciação do controle revisional representaria inegável
ingerência indevida do Ministério Público na atividade jurisdicional prestada pelo Poder Judiciário,
uma vez que a competência recursal para julgamento da referida correição parcial é reservada ao
Tribunal Regional Eleitoral.  9. Não conhecimento e devolução dos autos ao Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não conhecimento e
devolução  dos  autos  ao Tribunal  Regional  Eleitoral  de São Paulo,  nos termos do voto  do(a)
relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira
dos Santos.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

009. Processo: 1.23.003.000326/2015-41 Voto: 3132/2016 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 danificação de vegetação nativa (Lei nº 9.605, art.
40). 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 os municípios de Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão e
parcela  do  distrito  de Castelo  dos Sonhos abrangido  pela  BR-163,  município  de Altamira/PA.
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 nos municípios de
Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão ou na parcela do distrito de Castelo dos Sonhos
abrangido  pela  BR-163.  5.  No  caso  em exame,  a  infração  penal  foi  praticada  no  distrito  de
Cachoeira  da Serra,  município  de Altamira/PA,  razão pela  qual  a persecução penal  deve ser
realizada  pela  Procuradoria  da  República  dessa  localidade.  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
suscitado,  nos  termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da  votação  a  Dra.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

010. Processo: JF-AÇA-INQ-0001150-
81.2015.4.03.6107

Voto: 2919/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ARTS. 304 C/C 297). APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS FALSOS PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. LESÃO DIRETA E
ESPECÍFICA  À  AUTARQUIA  FEDERAL.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  546  DO  STJ.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de uso de documento materialmente
falso (CP, arts. 304 c/c 297), consistente na apresentação de diploma profissional de técnico em
química e histórico escolar emitidos por instituição de ensino particular, ambos falsos, perante o
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Conselho Regional  de  Química   CRQ. 2.  O il.  Procurador  da República oficiante  requereu o
declínio de competência à Justiça Estadual, por entender que [...] a competência para conhecer
do fato é da Justiça Estadual, já que o falso não envolveu documento emitido por entidade com
prerrogativa  de  foro  na  Justiça  Federal,  e  o  uso  perante  autarquia  federal  (o  Conselho  de
Química) é impunível. Argumentou, ainda, que o fato melhor se subsome à contravenção penal do
artigo  47,  do  Decreto-Lei  n°  3.688/41,  também  de  competência  da  Justiça  Estadual.  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."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). 5.
Súmula 546 do STJ. Outros 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. 6. 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 a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

011. Processo: 1.14.000.001802/2015-81 Voto: 2207/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A). Arquivamento
fundado na ausência de constituição definitiva do crédito tribuário. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Ressalvando o ponto de vista pessoal, já reiteradamente manifestado de que
se trata de crime material, acompanho o entendimento majoritário dos membros da 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão no sentido de que no caso trata-se de crime formal. Precedentes da 2ª
Câmara,  636ª  Sessão  de  Revisão,  29/02/2016:  SRPF-AP-00141/2010-INQ;
1.24.000.001355/2015-13;  640ª  Sessão  de  Revisão,  04/04/2016:  1.29.000.003018/2015-84,
JF/CE-0013616-59.2013.4.05.8100-INQ.  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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

012. Processo: 1.19.000.002016/2014-33 Voto: 114/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de roubo (CP, art. 157, caput), associação criminosa (CP, art.
288) e latrocínio (CP, art. 157, § 3º) praticados por indígenas. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Fatos  ocorridos  nos  dias  25  e  27  de  janeiro  de  2014.
Inexistência de ofensa à coletividade indígena. Verificada a expedição de mandados de prisão
pela Justiça Estadual. Aplicação da Súmula nº 140 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual
processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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.  Brasilino Pereira  dos
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Santos.

013. Processo: 1.25.008.000411/2015-95 Voto: 3040/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia  de fato.  Possível  crime ambiental  previsto  no art.  54 da Lei  n.  9.605/98.  Revisão  de
declínio  de atribuições  (Enunciado  n°  32 -  2a CCR).  Companhia  de Saneamento  do  Paraná
SANEPAR que  teria  efetuado  lançamento  de  esgoto  sem  o  devido  tratamento  em  pequeno
córrego municipal. Suposta poluição hídrica não ocorreu em rio federal ou área pertencente a
União.  Ausência de prejuízo a bem, serviços ou interesse direto  e específico  da União,  suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  que  justifiquem  a
atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

014. Processo: 1.30.001.001222/2016-11 Voto: 3250/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação, noticiando possível cometimento do crime
previsto no art. 179 do CP, por parte de representantes de sindicato, visto eventual tentativa de
frustrar execução fiscal iniciada pela Procuradoria da Fazenda do Município de São Miguel do
Araguaia - em virtude de falta de recolhimento do ITBI, processo este em curso na respectiva
comarca, do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 - 2a CCR).  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

015. Processo: 1.30.001.002783/2015-56 Voto: 115/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Voto-vista. Notícia de fato autuada a partir de denuncia realizada por Sargento informando que o
Secretário de Economia e Finanças do Exército, a época dos fatos, recolhia mensalmente em
folha de pagamento valores referente à assistência funeral do Fundo Habitacional do Exército sem
autorização, caracterizando suposto crime de furto ou apropriação indébita. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Conduta narrada que pode constituir crime efetivamente militar
(CPM,  art.  9º).  Competência  da Justiça Militar.  Precedentes do STF:  HC 82142,  Relator  Min.
Maurício  Corrêa,  Tribunal  Pleno,  julgado  em 12/12/2002;  HC 113162,  Relator  Min.  Luiz  Fux,
Primeira Turma, julgado em 16/04/2013; HC 114309, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma,  julgado em 09/04/2013.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério  Público
Militar.

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.  Brasilino  Pereira  dos
Santos.
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016. Processo: 1.34.003.000212/2015-18 Voto: 2906/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime ambiental ocorrido na construção de empreendimento imobiliário,
situado na cidade de Bauru/SP. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR).
Empreendimento  realizado  por  empresa  particular,  em área  ambientalmente  protegida  por  lei
municipal.  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.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

Não Provimento do recurso

017. Processo: DPF/CZS-00230/2014-INQ Voto: 2925/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART. 337-A). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DO PARCELAMENTO DA LEI N°
12.810/2013.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  PROFERIDA  PELO  NÃO  CONHECIMENTO  E
DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS  PARA ARQUIVAMENTO  DIRETO  NA ORIGEM.  RECURSO  DO
PROCURADOR OFICIANTE.  MANUTENÇÃO DO DESPACHO PROFERIDO, COM REMESSA
DOS  AUTOS  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
possível crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) praticado, em tese,
pelo ex-prefeito do município de Jordão/AC. 2. O Município aderiu ao regime de parcelamento
especial instituído pela Medida Provisória n° 589/2013, convertida na Lei n° 12.810/2013. 3. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  IPL,  por  entender  que,  no
presente caso, o parcelamento possui o mesmo efeito do pagamento, acarretando a extinção da
punibilidade.  4.  Os  autos  foram  distribuídos  a  este  Relator,  tendo  sido  proferida  decisão
monocrática (Despacho) que não conheceu da remessa e determinou a devolução dos autos para
que fossem arquivados diretamente na origem, em virtude da incidência dos Enunciados n° 36 e
19  desta  2ª  CCR.  5.  O Procurador  da  República  oficiante  interpôs  recurso  contra  a  referida
decisão, argumentando serem inaplicáveis os enunciados n° 19 e 36 dessa 2ª CCR, de forma a
não ser possível o arquivamento do presente inquérito na origem, sem a necessária manifestação,
quanto ao mérito, desse Órgão Colegiado. 6. Esta 2ª Câmara, na 89ª Sessão de Coordenação, de
10/11/2014, conferiu nova redação ao Enunciado n° 19, que trata do parcelamento de débitos
tributários, possibilitando o arquivamento dos autos direto na origem. 7. A Medida Provisória n°
589/2013, convertida na Lei n° 12.810/2013, instituiu um regime de parcelamento especial em que
as  prestações  são  automaticamente  retidas  do  FPM.  No  entanto,  em  que  pese  referido
parcelamento  se  equipare,  quanto  aos  seus  efeitos,  ao  pagamento  para  fins  de  extinção  da
punibilidade,  tendo em vista  que  as  prestações não poderão,  em tese,  ser  inadimplidas,  sua
natureza continua sendo de parcelamento. 8. Ora, se a nova redação do Enunciado n° 19 permite
o arquivamento direto na origem de casos em que o parcelamento simplesmente suspende a
pretensão punitiva, com maior razão deve ser aplicado nos casos em que o parcelamento possui
o  mesmo efeito  do  pagamento,  acarretando  a  extinção  da  punibilidade.  9.  Conhecimento  do
recurso  interposto  e,  no  mérito,  pela  manutenção  da  decisão  monocrática  anteriormente  e  a
consequente remessa dos autos ao Conselho Institucional.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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Homologação de Arquivamento

018. Processo: JF/SP-INQ-0013046-
06.2009.4.03.6181

Voto: 1347/2015 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  OCULTAÇÃO  DE  CADÁVER.  CP,  ART.  211.  FATO
OCORRIDO SOB O REGIME DE EXCEÇÃO INSTITUÍDO À ÉPOCA DO AI-5. MPF: PROMOÇÃO
DE  ARQUIVAMENTO.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. INTEGRAÇÃO DA ANISTIA DA
LEI DE 1979 NA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. ACESSO A DOCUMENTOS HISTÓRICOS
COMO FORMA DE EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À VERDADE. HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO. Afirmada a integração da anistia de 1979 na nova ordem constitucional,
sua adequação à Constituição de 1988 resulta inquestionável. A nova ordem compreende não
apenas o texto da Constituição nova, mas também a norma-origem. No bojo dessa totalidade -
totalidade que o novo sistema normativo é - tem-se que "[é] concedida, igualmente, anistia aos
autores de crimes políticos ou conexos" praticados no período compreendido entre 2 de setembro
de 1961 e 15 de agosto de 1979. Art. 28 CPP. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

019. Processo: SRPF-AP-00124/2014-INQ Voto: 3050/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  1)  Possíveis  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  de  obstar  ou
dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais (Lei nº 9.605/98,
art.  69)  supostamente  praticados  por  representantes  de  pessoa  jurídica,  consistentes  no
cadastramento  irregular  das  atividades  desempenhadas  pela  sociedade  no  Cadastro  Técnico
Federal  de  atividades  potencialmente  poluidoras  ou  utilizadoras  de  recursos  ambientais
(CTF/APP) e no embaraço ao desempenho regular do Ibama. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). O equívoco na inserção de informações no CTF/APP de apenas uma das 18
filiais  de  um grupo  econômico  na  categoria  de  terminais  de  minério,  petróleo  e  derivados  e
produtos químicos afasta o dolo dos investigados de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, bem como de comprometer a fiscalização ambiental. O relatório de Auditoria do CTF
afirmou que o equívoco foi corrigido de forma célere. Atipicidade da conduta. Ausência de justa
causa formal. Homologação do arquivamento. 2) Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei nº
8.137/90, art. 1º) e econômica (Lei nº 8.176/91, art. 1º). Suposta redução indevida de taxas de
controle e fiscalização ambiental (TCFA) decorrentes do cadastramento irregular das atividades
desempenhadas pela sociedade no CTF/APP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Elementos informativos demonstram que a incorreção na qualificação das atividades de apenas
uma das 18 (dezoito) filiais de um grupo econômico revelam ausência do dolo dos investigados de
lesar a administração fazendária. Ademais, o erro no cadastramento não ensejou supressão nem
redução do valor devido, uma vez que o tributo incide sobre o porte da empresa e não sobre o
código de inscrição no CTF/APP. Atipicidade da conduta. Inexistência de materialidade delitiva.
Ausência de justa causa formal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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020. Processo: 1.15.000.002701/2014-17 Voto: 2310/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A). Arquivamento
fundado na ausência de constituição definitiva do crédito tribuário. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Constatada a omissão no repasse de R$ 8.099,19. Consoante entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é aplicável o princípio da insignificância aos débitos
tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do art. 20 da Lei nº
10.522/02. Dessa forma, como a Lei 11.457/07 considerou como dívida ativa da União também os
débitos decorrentes das contribuições previdenciárias, dando-lhes tratamento semelhante ao que
é dado aos créditos tributários, não há porque fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de
descaminho, de apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária,  razão pela
qual deve se estender a aplicação do princípio da insignificância a estes últimos delitos, quando o
valor do débito não for superior a R$ 10.000,00. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1549808/SP,
Sexta Turma, DJe 13/11/2015; AgRg no REsp 1318828/SC, Sexta Turma, DJe 16/11/2015; HC
324.131/SP,  Quinta  Turma,  DJe  23/09/2015;  AgRg no  REsp 1525154/PR,  Quinta  Turma,  DJe
21/09/2015. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

021. Processo: 1.19.005.000001/2015-71 Voto: 3072/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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

Ementa: Procedimento Preparatório.  Suposta exploração clandestina de atividade de telecomunicações
(Lei  nº  9.472/97,  art.  183).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
efetuadas junto à ANATEL. A empresa possui autorização para prestar serviços de comunicação
multimídia  e  observou  o  limite  de  25  (vinte  e  cinco)  watts.  Diligências  identificaram  meras
irregularidades administrativas,  consistentes na inobservância das coordenadas geográficas da
estação  principal  da  entidade  e  na  ausência  de  apresentação  do  relatório  de  conformidade.
Análise dos autos que não aponta qualquer indício de crime. Atipicidade da conduta. Ausência de
justa causa formal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

022. Processo: 1.23.003.000664/2015-83 Voto: 3181/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 50) consistente em destruir floresta
nativa objeto de especial preservação, sem licensa da autoridade ambiental competente. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no ano de 2010. Conhecimento dos
fatos pelo Ministério Público apenas em 2015. Inexistência de elementos suficientes da autoria
delitiva. Ausência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento
que não gera coisa julgada,  podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de
novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
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Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

023. Processo: 1.23.006.000097/2015-35 Voto: 2908/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-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 recadastrar-se 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$ 10.000,00. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

024. Processo: 1.25.008.000445/2015-80 Voto: 3151/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de desobediência (CP, art. 330) supostamente cometido por sociedade
empresária,  que  teria  descumprido  ordem  judicial,  consistente  em  prestar  informações  com
relação aos autos de ação ordinária em que a envolvida é parte. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Atendendo ao ofício a empresa prestou novamente as informações e juntou
cópia do protocolo de resposta ao ofício. A ordem judicial foi cumprida no devido tempo. Fatos
narrados  inicialmente  que  não  foram  confirmados.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

025. Processo: 1.27.002.000411/2015-71 Voto: 3180/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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. 76).
Cominação de multa  no  valor  de R$ 900,00.  Falta  de justa  causa para  a  persecução penal.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

026. Processo: 1.29.012.000166/2015-16 Voto: 3044/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS
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Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  exploração  clandestina  de  atividade  de  telecomunicações  (Lei  nº
9.472/97, art. 183). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências efetuadas junto
à ANATEL. Empresa que possui autorização para prestar serviços de comunicação multimídia.
Fatos narrados não confirmados. Análise dos autos que não aponta qualquer indício de crime.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia  de  novas  provas  (CPP,  art.  18).  Ausência  de  justa  causa  formal.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

027. Processo: 1.29.020.000065/2015-38 Voto: 2986/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CACHOEIRA DO SUL

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  sociedade  autuada  ter  exercido  atividade
potencialmente  poluidora  na  área  de  mineração  sem inscrição  no  Cadastro  Técnico  Federal.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no auto de infração não
tipificada no rol  dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei  nº  9.605/98.  Infração de
natureza  administrativa  (Lei  nº  6.938/81,  art.  17,  II,  na  redação dada pela  Lei  nº  10.165/00;
Decreto nº 6.514/08, art. 76). Cominação de multa no valor de R$ 9.000,00. Falta de justa causa
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

028. Processo: 1.30.002.000168/2015-03 Voto: 3128/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de injúria (CP, art. 140) praticado por meio da rede mundial de
computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O crime de injúria é de ação
penal privada (CP, art. 145). Fatos inseridos na órbita de interesses exclusivamente particulares.
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente,
de justa causa para o prosseguimento do feito.  Injustificável  remessa dos autos ao Ministério
Público Estadual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

Outras deliberações(Arquivamento)

029. Processo: 1.23.001.000481/2015-88 Voto: 2896/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARABA-PA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de comunicação anônima. Suposto crime contra a flora (Lei
9.605/98), consistente no desmatamento às margens do Rio Jacaré Grande, situado no município
de Marabá, causando prejuízos financeiros a particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Ausência de prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
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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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

Não homologação da Suspensão Condicional do Processo

030. Processo: JF-SJR-0000550-63.2015.4.03.6106-
APE

Voto: 2928/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART.  28 DO CPP C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV.
CRIME DE PESCA PROIBIDA (LEI Nº 9.605/98, ART. 34, CAPUT). NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA LEI Nº 9.099/95 E 77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. Crime de pesca proibida (Lei nº 9.605/98,
art. 34, caput). Réu praticou atos de pesca mediante a utilização de petrecho não permitido. 2. O
il. Procurador da República deixou de oferecer a proposta de suspensão condicional do processo
ao argumento de que o acusado já recebeu o mesmo benefício por idêntica infração penal, não se
podendo falar no atendimento dos requisitos subjetivos exigidos pelo artigo 89 da Lei 9.099/95 e
de que trata o  inciso II,  do artigo 77,  do Código Penal.  3.  Discordância  do Juiz Federal,  por
entender no sentido da prevalência do princípio da presunção de inocência. Autos remetidos à 2ª
CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93. 4. Os arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e
77  do  CP estabelecem  requisitos  objetivos  e  subjetivos  para  o  deferimento  do  benefício  de
suspensão condicional do processo. 5. Requisito objetivo: pena mínima cominada ao crime não
pode superar 1 ano. No caso, a pena mínima do crime de dano, previsto no artigo 34, caput, da
Lei nº 9.605/98, pelo qual o réu foi denunciado é de 1 ano de detenção, esse requisito encontra-se
preenchido. 6. Os demais requisitos de admissibilidade são: a) inexistência de processo em curso;
b) inexistência de condenação anterior por crime; c) que o condenado não seja reincidente em
crime doloso;  e,  por  fim,  d) requisito  de ordem subjetiva:  a culpabilidade,  os antecedentes,  a
conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a
concessão do benefício. 7. Na hipótese dos autos, a concessão anterior do sursis pelo mesmo
crime  possui  o  condão  de  afastar  o  requisito  subjetivo  para  aplicação  da  mesma  medida
despenalizadora. 8. O não preenchimento de requisito de admissibilidade impede o oferecimento
da benesse pelo Ministério Público Federal, devendo a persecução penal prosseguir nos seus
ulteriores termos.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação
a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

031. Processo: JFA/TO-0000744-66.2016.4.01.4301-
INQ

Voto: 3243/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime de injúria (CP, art. 140) em desfavor de empregado
público  federal  (carteiro).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
efetuadas pela  autoridade policial.  Depoimentos dos envolvidos são divergentes.  Ausência  de
elementos capazes de referendar os depoimentos.  Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.

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

032. Processo: JF/CE-0002418-20.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 3304/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º).
Comunicante teria  recebido uma cédula  inautêntica no valor  de R$ 100,00 (cem reais)  como
pagamento de quatro galinhas e ao tentar repassá-la ao abastecer o veículo em um posto de
gasolina, foi constatado que a cédula era falsa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62,
inciso IV).  Diligências.  Oitiva da pessoa que supostamente teria repassado o numerário falso.
Alegou que o dinheiro utilizado na compra das galinhas, e no pagamento de outras dívidas no
comércio local, foi sacado da Caixa Econômica Federal, por ocasião de seu PIS. Não acredita que
a  nota  fosse  a  sua.  Comprovada  inexistência  de  dolo.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento.  De  acordo  com  a
orientação  deste  Colegiado,  o  Procurador  da  República  oficiante  deverá  remeter  as  cédulas
inidôneas ao Meio Circulante do Banco Central do Brasil  MECIR/BACEN, que mantém banco de
dados sobre moeda falsa.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

033. Processo: JF/CE-0003028-85.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 3204/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Estelionato contra a CEF (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques fraudulento
de seguro desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saque fraudulento
realizado em 18/10/2013. Realização de diligências. CEF informou que não possui as imagens de
segurança tendo em vista que o período de armazenamento é somente de 90 dias. Inexistência
de elementos mínimos que possibilitem a identificação do verdadeiro autor do saque e de linha
plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento.

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

034. Processo: JF/CE-2009.81.00.016145-6-INQ Voto: 3314/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto roubo majorado (art. 157, § 2º  I e II do CP) cometido contra residência
de um Agente da Polícia Federal, no dia 09/10/2009. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62-IV). Diligências: a) Interceptações Telefônicas: os terminais telefônicos interceptados não foram
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utilizados;  b) Levantamento Papiloscópico:  os fragmentos de impressões digitais revelados no
local  do  crime  não  foram compatíveis  com os  do  Sistema Automatizado  de  Identificação  de
Impressões Digitais/ AFIS; c) Representação Facial Humana: não houve êxito no reconhecimento.
Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

035. Processo: JF/EU/BA-0000056-
70.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 3141/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

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

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

036. Processo: JF/PR/CUR-5028545-
70.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3288/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI
N.  11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA LC Nº  75/93).  CONDUTA TÍPICA E
ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto
no art. 33, § 1º-I da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o investigado teria importado 55 gramas
de sementes da planta de espécie Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha. 2.
O Procurador da República promoveu o arquivamento do inquérito por entender que a conduta é
atípica. 3. A Juíza Federal  não homologou o arquivamento por entender que as sementes de
Cannabis são abarcadas pelo conceito de matéria-prima. 4. O fato de as sementes de maconha
não conterem o princípio ativo THC (tetrahydrocannabinol) não afasta a tipicidade da conduta,
pois o objeto material do crime previsto no inciso I do § 1º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 não
é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado a sua preparação,
ou seja, também são incriminadas as etapas anteriores da produção1. 5. No caso, a conduta do
investigado se amolda ao art. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou
matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente. 6. Assim, independentemente de a
importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da
substância  entorpecente,  a  conduta  do  investigado  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, que será devidamente avaliada na instrução processual. 7. Designação de outro
membro para dar prosseguimento à persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

037. Processo: JF/UMU-5005087-46.2014.4.04.7004-
IP - Eletrônico 

Voto: 3201/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO (CP, ART. 334).  MPF: ARQUIVAMENTO: AUSÊNCIA
DE INDÍCIO DE AUTORIA. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 C/C O ART. 62, IV,
DA LC Nº 75/93).  ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
PARQUET  FEDERAL PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (CP, art. 334  com redação anterior às
alterações trazidas pela Lei 13.008/14), tendo em vista a apreensão de veículos carregados com
cigarros  de  origem estrangeira  e  encontrados  ao  abandono após  fuga  dos  condutores.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do apuratório, por entender ausente
indícios  mínimos de autoria  delitiva.  Discordância  do magistrado.  3.  Consta dos  autos que o
proprietário  de  um  dos  veículos  abandonados,  ao  prestar  depoimento,  apresentou  diversas
contradições sobre o fato, não sabendo esclarecer os motivos pelos quais o veículo se encontrava
abandonado,  nem o que estava  fazendo nas proximidades do local  do fato.  4.  Em pesquisa
processual foram levantadas informações de que o proprietário do veículo possui antecedentes
em crimes do gênero, o que demonstra, a princípio, fortes indícios de sua participação no crime. 5.
Diante da materialidade e indícios de autoria, deve-se dar continuidade à persecução penal. Se,
de fato, os investigados não cometeram o ilícito penal, a sentença o dirá após o normal exame do
contraditório,  pois  qualquer  ponderação  acerca  da  autoria  do  crime,  somente  poderá  ser
demonstrada no curso da instrução criminal, quando se facultará a completa produção de provas,
submetidas ao contraditório e ampla defesa. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para aditamento à denúncia, facultando ao Procurador da República oficiante prosseguir
na persecução penal.

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

038. Processo: PRM-JND-3422.2015.000193-1-INQ Voto: 3137/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Tentativa  de  roubo (art.  157  c/c  art.  14,  II  do CP).  Notícia  de  que  carteiro
motorizado  a  serviço  dos  Correios,  foi  abordado  por  dois  indivíduos  enquanto  entregava
encomendas, mas que fugiram sem concluir o roubo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62-IV). Diligências. Em depoimento, a vítima afirmou não se recordar de características físicas dos
assaltantes,  não  tendo  condições  de  reconhecê-los,  bem  como  ser  incapaz  de  indicar
testemunhas que presenciaram os fatos. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

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

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  PRATICADO  CONTRA  INDÍGENA.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO Nº 32 DESTA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109,
INCISOS  IV  E  XI,  C/C  O  ART.  231).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Trata-se de notícia de fato autuada a partir de representação do Ministro de Estado
da Cultura, relatando suposto crime de injúria racial, tipificado no artigo 140, § 3º, do CP, cometido
contra oito índios Kayapós, na madrugada do dia 27 de julho de 2015, em Alto Paraíso, ocasião
em que foram forçados a descer do ônibus da Companhia Real Maia que os levaria de volta para
Palmas/TO, após terem participado como convidados do Encontro de Culturas Tradicionais da
Chapada  dos  Veadeiros.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que a mera participação de indígenas em
infrações penais, tanto na qualidade de autores, como na de vítimas, não é suficiente para atrair a
competência federal para processar e julgar o feito. 3. No caso é possível concluir que o fato foi
direcionado aos indígenas em razão de sua cultura  ou costume,  já  que 8 (oito)  índios foram
forçados a descer do ônibus em que viajavam, obrigados a ficar ao relento no meio da estrada,
pois uma passageira não queria prosseguir viagem ao lado dos indígenas. Em razão da gravidade
deste fato, que foi noticiado em vários portais de comunicação, o Ministro de Estado da Cultura
Juca Ferreira solicitou intervenção do MPF. Afastada, assim, a aplicação do enunciado da Súmula
nº 140 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ademais, o conceito de direitos indígenas engloba os
direitos individuais  dos  índios  e  os relativos  à  organização  social,  aos  costumes,  às línguas,
crenças e tradições das comunidades indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam. 5. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer
hipóteses de cometimento de crimes por índio ou contra este, em decorrência da interpretação
sistemática dos artigos 109-IV e XI,  c/c o artigo 231 da Constituição Federal.  6. Desta forma,
considerando que no presente caso a questão envolve direitos indígenas, que são indissociáveis
de sua cultura e de sua organização social, a competência para o processo e o julgamento dos
crimes ora em análise é da Justiça Federal.  7.  Não homologação do declínio de atribuição e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Deliberação: 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. Brasilino Pereira dos Santos.

040. Processo: 1.20.000.001109/2012-68 Voto: 168/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA INDÍGENA. REVISÃO DE DECLÍNIO
(ENUNCIADO Nº 32 DESTA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109,
INCISOS  IV  E  XI,  C/C  O  ART.  231).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar crime de homicídio (CP,
art.  121),  contra  indígena  da  Comunidade  Indígena  Arara  do  Rio  Branco/Aripuanã   MT,
supostamente  praticado  por  policiais  militares,  que  estariam exigindo  propina  da  vítima  para
liberação de seu veículo, que estava na posse da polícia militar. Informa, ainda, que o chefe da
guarnição  foi  conivente  com a  extorsão,  pois  sabia  do  fato  e  nada fez.  2.  O Procurador  da
República oficiante declinou de suas atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que
as questões não afetam interesse da comunidade indígena. 3. Não há clareza quanto à motivação
dos crimes,  uma vez  que,  como aponta  o  laudo  antropológico,  a  cultura  da vítima deve  ser
analisada para delimitar até que ponto esta não favoreceu para a prática do crime. Se a conduta
foi direcionada à vítima em razão da sua procedência étnica do índio, o ato acaba por atingir toda
a comunidade. No atual estado incipiente das investigações não é possível concluir que o fato não
foi direcionado ao indígena em razão de sua cultura ou costume, ou de sua procedência étnica de
índio, circunstância que afasta a aplicação do enunciado da Súmula nº 140 do Superior Tribunal
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de Justiça. 4. Ademais, o conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios
e  os  relativos  à  organização  social,  aos  costumes,  às  línguas,  crenças  e  tradições  das
comunidades indígenas, e aos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 5.
Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses de cometimento
de crimes por índio ou contra este, em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109-IV
e XI, c/c o artigo 231 da Constituição Federal. 6. Desta forma, considerando que no presente caso
a questão envolve direitos indígenas, que são indissociáveis de sua cultura e de sua organização
social, a competência para o processo e o julgamento dos crimes ora em análise é da Justiça
Federal.  7.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuição  e  designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

041. Processo: 1.24.000.000228/2015-05 Voto: 3274/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CRIMES  DE  DESOBEDIÊNCIA DESACATO  PRATICADOS  POR  CIVIL
CONTRA  MILITARES  DA  MARINHA  (ARTS  330  E  331,  CP).  ATIVIDADE  SUBSIDIÁRIA.
PATRULHAMENTO NAVAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(ENUNCIADO N. 32 DA 2ª CCR). NÃO OFENSA AOS BENS JURÍDICOS PREVISTOS NO ART.
142  DA CONSTITUIÇÃO.  CRIMES DE NATUREZA COMUM.  ATRIBUIÇÃO DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  a  suposta  prática  dos  crimes  de
desobediência e desacato (arts 330 e 331, CP) praticados por civil contra militares da Marinha em
atividade subsidiária de patrulhamento naval. 2. Promoção do declínio de atribuições ao Ministério
Público  Militar.  Baseado  em  julgado  recente  do  STJ,  solucionando  caso  idêntico  (CC
201303666355,  ROGÉRIO  SCHIETTI  CRUZ,  STJ   TERCEIRA  SEÇÃO,  DJE  DATA:
01/00000000008/0214. DTPB). 3. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal, para análise da pertinência do declínio, nos termos do Enunciado nº 32. 4. A
jurisprudência pátria, inspirada na tendência mundial de restringir ou, sob viés radical, de suprimir
a competência castrense para julgar civis em tempo de paz - vem evoluindo no sentido de sujeitar
à  competência  da  Justiça  Militar  somente  os  civis  cujas  condutas  violem  bens  jurídicos
tipicamente associados à função castrense, tais como a defesa da Pátria e a garantia dos poderes
constitucionais,  da lei  e da ordem (STF, HC 114559 MC, Relator  Min.  LUIZ FUX, julgado em
13/09/2012, DJe-183, de 18/09/2012). 5. Tendência que se registra, modernamente, em sistemas
normativos estrangeiros, no sentido da extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo
de paz ou, então, da exclusão de civis da jurisdição penal militar: Portugal (Constituição de 1976,
art.  213,  Quarta  Revisão  Constitucional  de  1997),  Argentina  (Ley  Federal  nº  26.394/2008),
Colômbia (Constituição de 1991,  art.  213),  Paraguai  (Constituição de 1992,  art.  174),  México
(Constituição de 1917, art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967, art. 253 c/c Ley nº 18.650/2010,
arts. 27 e 28) (STF, HC 106.171/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011). 6
Não há nos autos informação que revele que a conduta do investigado se voltou contra as Forças
Armadas,  tampouco  de  impedir  a  continuidade  de  eventual  operação  militar  ou  atividade
genuinamente castrense. 7. 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. Brasilino Pereira dos Santos.

042. Processo: 1.30.005.000079/2016-18 Voto: 3166/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO  QUALIFICADO,  NA  FORMA
TENTADA (CP, ART. 171, § 3º C/C ART. 14, II). CLONAGEM DE CHEQUE DE CORRENTISTA DA
CAIXA  ECONÔMICA FEDERAL   CEF.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32   2ª
CCR/MPF). COMPETÊNCIA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível
prática do crime de tentativa de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º c/c art. 14, II), em razão
da notícia de clonagem de cheque de correntista da Caixa Econômica Federal  CEF. 2. Consta
nos  autos  que  o  cheque  original  emitido  por  correntista  foi  devidamente  compensado  em
18/08/2015. Entretanto em 27/08/2015, outro cheque com a mesma numeração do anterior e com
um  valor  superior  foi  também  compensado,  não  sendo  sacado  por  insuficiência  de  saldo,
ocasionando  o  bloqueio  da  conta.  Correntista  afirma  que  seus  cheques  já  foram  clonados
anteriormente.  3.  O Procurador  da República oficiante  promoveu o declínio  de atribuições ao
Ministério Público Estadual,  por entender que não há afetação aparente a bem ou serviço da
União,  posto  que  o cheque foi  devolvido sem fundo,  não causando prejuízo  à  administração
pública. 4. Numa eventual consumação do delito, o prejuízo recairia sobre o ente federal, já que
este seria obrigado a ressarcir o cliente lesado. Logo, a competência para processar e julgar o
crime, na modalidade tentada, é do Juízo Federal. Precedente do STJ. 5. Necessária a realização
de  diligências  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  a  fim  de  esclarecer  se  os  atos  praticados
causaram algum prejuízo à aquela empresa pública, uma vez que não consta nos autos nenhuma
manifestação da mesma.  6.  Designação de outro  Membro do Ministério  Público Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

043. Processo: 1.23.002.000583/2015-93 Voto: 3516/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR NOTÍCIA DE FATO. DESOBEDIÊNCIA (CP. ART. 330). DESCUMPRIMENTO
DE  EMBARGO  PROVENIENTE  DO  IBAMA.  MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR
ATIPICIDADE  DA CONDUTA.  REVISÃO  DO  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
DESCUMPRIR  ORDEM  LEGAL  DE  FUNCIONÁRIO  PÚBLICO  CONFIGURA  CRIME  DE
DESOBEDIÊNCIA.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de
Fato instaurada a partir do auto de infração lavrado pelo IBAMA, em face de particular, por ter
descumprido embargo que determinou a retirada dos animais domésticos em área embargada. 2.
O investigado recebeu ordem do IBAMA para que retirasse seus animais da área indicada pelo
órgão ambiental e mesmo tendo conhecimento do ilícito e da ordem de embargo, continuou a
praticá-lo,  estando  claramente  configurado  o  crime  de  desobediência.  3.  A Procuradora  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito ao argumento de que a conduta realizada
seria atípica, tendo em vista a aplicação de multa. 4. Punir aquele que dolosamente desrespeita
as leis ambientais e o órgão responsável por sua fiscalização somente no âmbito administrativo,
afastando a conduta da seara criminal, seria dar mínima relevância ao bem juridicamente tutelado,
qual seja, ao meio ambiente.  5. O descumprimento ao embargo, além de sujeitar o agente à
sanção  administrativa,  não  prejudica  a  sanção  penal  cabível  até  mesmo  em  respeito  à
independência das instâncias administrativa e criminal, afastando-se a alegação de atipicidade da
conduta.  Havendo  elementos  probatórios  mínimos,  a  embasar  a  deflagração  da  ação  penal,
sendo as partes legítimas e estando hígida a pretensão punitiva, tem-se como demonstradas as
condições para o exercício do direito abstrato de provocar a jurisdição, não havendo falar em
ausência de justa causa para a ação penal. 6. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

Homologação do Declínio de atribuição

044. Processo: 1.10.000.000168/2016-99 Voto: 3321/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto de energia elétrica (art. 155, § 3º, do CP). Representação
feita por um Deputado Federal noticiando que o Partido dos Trabalhadores do Acre realizou uma
ligação clandestina de energia elétrica durante uma manifestação ocorrida nas instalações do
Palácio do Governo. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Inexistência de lesão
direta e específica a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas, ou
empresas  públicas  federais.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

045. Processo: 1.12.000.001425/2015-54 Voto: 3296/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Falsidade  ideológica  em  certidão  de  óbito  de  vítima,  constatada  durante
investigação de seu homicídio. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª Câmara). Necessidade
de apuração de possível crime de falsidade ideológica na informação do local de falecimento e,
ainda,  que  seja  feita  a  retificação  da  certidão  de  óbito.  Ausência  de  elementos  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

046. Processo: 1.14.000.000294/2016-02 Voto: 3289/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representante  relatou  a  ocorrência  de  supostas  interferências  em sua  linha
telefônica e  linha de Internet,  com a intenção de visualizar  seus dados particulares.  Relatou,
ainda,  ter  procurado  a  empresa  de  telefonia  e  não  ter  obtido  resposta  tampouco  alguma
providência efetiva. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

047. Processo: 1.14.000.000770/2016-87 Voto: 3177/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima formulada em face de Deputado Estadual, imputando-
lhe  as  práticas  dos  atos  de  1)  campanha  eleitoral  financiada  por  empresa  investigada  na
Operação Lava Jato; 2) prática de Caixa 2 na campanha eleitoral; e 3) assédio moral no trabalho.
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Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 1) Quanto à prática de campanha eleitoral
financiada  por  empresa  investigada,  não  há  elementos  que  comprovem  tal  assertiva.  A
representação não indica nenhum indício de que tal doação tenha se originado de atos ilícitos ou
integre uma cadeia de atos delituosos, não há como se instaurar apuração com base nesse único
elemento,  principalmente  em  se  tratando  de  comunicação  anônima,  cujos  requisitos  para
instauração são mais rígidos. 2) Quanto à alegação de ocorrência de caixa 2, a representação
também não apontou qualquer indícios de tal prática ou mesmo eventual fonte para a obtenção
das  provas.  Ausência  de  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma
investigação criminal responsável e útil. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.
3) Possível assédio moral. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF).Ausência de
ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas,
ou empresas públicas federais. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

048. Processo: 1.14.004.000352/2015-79 Voto: 3323/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Sentença  prolatada  pela  5ª  Vara  do  Trabalho  de  Feira  de  Santana,
condenando empresa e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, subsidiariamente, ao pagamento
de verbas rescisórias decorrente da relação de emprego. 2) Responsabilização subsidiária do
ente  público  em  razão  da  inobservância  de  direitos  laborais/rescisórios  por  empresa  de
construções  e  engenharia  contratadas  por  aquele  Município  para  reforma  e  construções  de
creches  e  escolas  municipais.  3)  Trata-se  de  simples  omissão  de  pagamento  de  verbas
rescisórias. Não há omissão de registro da CTPS do vínculo trabalhista, tampouco a omissão de
fatos geradores de obrigações tributárias. 4) Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
2ª Câmara)..Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Trabalho para que
adote a medidas que entender cabíveis

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

049. Processo: 1.17.000.000420/2016-17 Voto: 3322/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc.
IX),  mediante  o  exercício  da  atividade  denominada  pirâmide  financeira.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Fraude que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de
outras pessoas para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja entregue. Enunciado
n. 498 da Súmula do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as instâncias, o processo e
o julgamento dos crimes contra a economia popular. Ausência de atividade bancária a configurar
crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  7.492/86,  art.  1º).  Precedente  do  STJ  (CC
121146/MA,  TERCEIRA  SEÇÃO,  DJe  25/06/2012).  Situação  que  não  se  assemelha  aos
precedentes  da  2ª  CCR,  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  MPF  (Processo  nº
1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,
20/03/2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, José Osterno Campos de
Araújo, Sessão 611, 10/11/2014). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

050. Processo: 1.17.000.000486/2016-07 Voto: 3238/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Apuração  do  crime  de  estelionato  (art.  171,  CP).  Denunciante  informa  que
recebeu telefonema de alguém que se passava por seu sobrinho e solicitava quantia em dinheiro,
que foi  depositada em parte.  Revisão de declínio  de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Eventual crime de estelionato a ser apurado não evidencia qualquer prejuízo a bem, serviço ou
interesse  da  União.  Prejuízo  limitado  aos  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

051. Processo: 1.18.000.000760/2016-01 Voto: 3167/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Possível  crime  contra  o  sentimento  religioso  (CP,  art.  208).
Objetos de utilização religiosa (figuras de santos em gesso) tiveram suas imagens desvirtuadas
do intuito religioso e pintados por cima, nas versões de personagens de desenhos animados.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

052. Processo: 1.18.003.000141/2016-88 Voto: 3216/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO VERDE/JATAI-GO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita. Advogado que teria
se apropriado indevidamente de quantia pertencente ao seu cliente. CP, art. 168, §1º, III. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32da 2ª CCR). Eventual prejuízo à boa-fé e ao patrimônio de particular,
autor da ação judicial. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01,  617ª  Sessão,  de 6/4/2015,  unânime).  Homologação do declínio  em
favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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053. Processo: 1.22.000.000772/2016-02 Voto: 3300/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante relatou o possível furto de milhas aéreas (CP, art. 155). Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Fato ocorrido entre o particular e a empresa aérea responsável
pela gestão do programa de milhas. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União
ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

054. Processo: 1.22.005.000050/2016-08 Voto: 3292/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de estelionato (art. 171, CP). Noticiante informa que
empresa  praticaria  atividade  denominada  pirâmide  financeira  arrecadando  investimento  de
terceiros. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Conforme denúncia, determinada
pessoa jurídica pratica o esquema de pirâmide financeira por meio da internet. O site da citada
pessoa jurídica está inativo e não houve devolução do investimento financeiro. Prejuízo limitado
aos  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério
Público Estadual.

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

055. Processo: 1.23.000.000793/2015-00 Voto: 3061/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar supostas irregularidades na venda de imóvel obtido com
recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
32  2ª CCR). Ausência de indícios de irregularidades na gestão do programa social ou de desvio
de verbas federais. Atos que não foram praticados contra a empresa pública gestora do programa,
mas sim em detrimento do patrimônio e da boa-fé de particulares.  Caso concreto em que se
verificou  a  inexistência  de  lesão  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

056. Processo: 1.25.000.001129/2016-86 Voto: 3209/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de falsificação e uso de documento falso. Revisão de declínio
(Enunciado nº 33 da 2ª Câmara). Advogada teria supostamento apresentado formal de partilha e
documentos falsos perante Juízo Estadual.  Ausência de elementos de informação capazes de
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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. Brasilino Pereira dos Santos.

057. Processo: 1.25.016.000009/2016-92 Voto: 3287/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
APUCARANA-PR

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  praticado  por  Prefeito  de  Jardim
Alegre/PR. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  O Ministério Público do Paraná solicitou o
envio da notícia ao Procurador Geral de Justiça do Paraná, mas, por equívoco, as peças foram
remetidas ao MPF/Apucarana/PR. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual, com remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

058. Processo: 1.27.000.000475/2016-72 Voto: 3320/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto (art. 155, CP). Subtração de um aparelho celular de uma
colaboradora bolsista, na recepção do Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade
Federal  do Piauí  UFPI. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).
Prejuízo suportado exclusivamente por particular. Não há indícios de que a prática do crime se
deu com a participação de funcionário público federal no exercício de suas funções ou a estas
relacionadas. Ausência de ofensa direta e específica a bem, serviço, ou interesse da União, de
suas autarquias ou empresas  públicas.  Inexistência  de elementos  de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª
CCR (IPL nº  00354/2015,  julgado  na  Sessão  nº  635,  no  dia  15/02/2016,  por  unanimidade).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

059. Processo: 1.28.000.000320/2016-07 Voto: 3291/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

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

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

060. Processo: 1.29.004.000259/2016-12 Voto: 3316/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização de medicamentos sem o registro do órgão competente -
ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32  2a CCR). O
fato de os produtos não terem o registro em referência não têm o condão de, por si só, atrair a
competência da Justiça Federal, posto que não há ofensa direta e específica a bens, serviços ou
interesses da União ou de suas entidades. A conduta ora investigada só atrai a competência da
Justiça  Federal  quando  há  indícios  de  que  o  produto  foi  importado  de  forma  irregular  ou
produzido, o que não é o caso dos autos, ou quando há conduta que atinja a própria atividade
fiscalizatória  de  órgão  Federal.  Caso  em  que  se  constatou  apenas  a  comercialização  e
funcionamento  sem  registro.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

061. Processo: 1.29.011.000022/2016-42 Voto: 3240/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima relatando a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da
Lei  11.343/06)  em residência  localizada no município  de Uruguaiana/RS.  Revisão de declínio
(Enunciado n° 32  2ª CCR/MPF). Ausência de indícios de transnacionalidade na prática delitiva.
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades. Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Parquet Federal
para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

062. Processo: 1.30.001.006002/2015-01 Voto: 3082/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Noticiante,  servidor  público  federal,  relata  suposto  crime
decorrente dos descontos de valores de seus rendimentos.  Informa que contraiu empréstimos
com  o  banco  privado,  o  qual  realiza  os  descontos  das  parcelas  para  quitação  em folha  de
pagamento de sua remuneração. Afirma, ainda, que, apesar desses descontos, foi incluído no
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cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito  SPC, por inadimplemento dos empréstimos. Revisão
de declínio  de atribuições  (Enunciado  nº  32  2ªCCR).  O banco não nega ter  descontado  os
valores, mas informa que os descontos realizados não foram suficientes para a quitação das 3
(três)  parcelas  relativas  aos  3  (três)  empréstimos  contraídos,  havendo  débito  remanescente.
Denota-se a mera controvérsia sobre ao quantum debeatur relacionado aos empréstimos que o
representante tomou com a instituição privada. Carência de elementos de informação capazes de
legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições.

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

063. Processo: 1.30.009.000265/2015-28 Voto: 3169/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Apuração  do  crime  de  estelionato  (art.  171,  CP).  Denunciante  informa  que
empresa entrou em contato por meio de telefonema para que a mesma atualizasse os dados de
sua  empresa  e,  em  posterior  contato,  informou  sobre  possível  ocorrência  de  protesto.  Em
pesquisa  a  denunciante  verificou  que  havia  várias  reclamações  contra  a  referida  empresa.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Eventual crime de estelionato a ser
apurado não evidencia qualquer prejuízo a bem, serviço ou interesse da União. Prejuízo limitado
aos  particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

064. Processo: 1.33.001.000109/2016-14 Voto: 3173/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Relato de que dois idosos são vítimas de agressões psicológicas
por parte de seu filho (Lei nº 10.741/03, art. 99). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta
ilícita atribuída ao filho das vítimas. 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. Brasilino Pereira dos Santos.

065. Processo: 1.34.001.001427/2016-57 Voto: 3336/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  O  denunciante  relata  que  seus  direitos  fundamentais  como
ampla defesa e o contraditório estão sendo violados em razão da atuação de um determinado
Promotor de Justiça, que atua junto à Promotoria de Justiça de Junqueirópolis/SP. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). As supostas infrações teriam sido cometidas por membro do Ministério
Público do Estado de São Paulo, cabendo ao Procurador Geral de Justiça do Estado a análise do
tema.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
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Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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. Brasilino Pereira dos Santos.

066. Processo: 1.34.003.000053/2016-32 Voto: 3140/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de apropriação indébita. Advogado que teria
se apropriado indevidamente de quantia pertencente ao seu cliente. CP, art. 168, §1º, III. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32da 2ª CCR). Eventual prejuízo à boa-fé e ao patrimônio de particular,
autor da ação judicial. Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.23.000.001748/2013-01,  617ª  Sessão,  de 6/4/2015,  unânime).  Homologação do declínio  em
favor do Ministério Público Estadual.

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

067. Processo: 1.34.030.000020/2016-65 Voto: 3319/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JALES-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  anônima.  Possível  crime  contra  a  atividade  de  desmontagem  de
veículos  automotores  terrestres  (Lei  12.977/2014).  As  peças  usadas,  retiradas  de  veículos
desmanchados,  são  comercializadas  sem  o  selo  de  rastreabilidade.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). A lei determina que o órgão de trânsito estadual (Detran)
é  o  competente  para  concessão  de  registro  dos  estabelecimentos  do  gênero.  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. Brasilino Pereira dos Santos.

068. Processo: 1.36.000.000740/2015-22 Voto: 3213/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Crime  de  estelionato  (art.  171,  CP),  praticado  pelos
representantes de empresa privada, que se apresentam como conveniados da Caixa Econômica
Federal  e oferecem cotas contempladas de consórcio,  afirmando serem alienadas pela Caixa
Consórcios. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Diligências. A CEF
esclareceu que a empresa atuou como correspondente bancário, e que após consultas não foi
constatado registro  de prejuízo financeiro  à  CAIXA decorrente  dos atos praticados por  ela.  A
empresa representada estava autorizada a atuar como correspondente bancário da CEF, mas, no
caso, constatou-se que a empresa representada celebrou contrato com particular, cujo objeto não
foi concretizado, causando prejuízo estrito ao particular,  não afetando os serviços da empresa
pública.  Eventual crime de estelionato a ser apurado não evidencia qualquer prejuízo a bem,
serviço ou interesse da União.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

Outras deliberações(Declínio)

069. Processo: 1.30.001.006048/2015-11 Voto: 3103/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível prática dos crimes de estelionato (CP, art. 171, §4º) e de obtenção
fraudulenta de financiamento (art. 19 da Lei 7.492/86). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n°
75/93). Os fatos narrados foram objeto da notícia de fato nº 1.30.001.005405/2014-430, que, por
determinação do Conselho Institucional do Ministério Público Federal, foi remetido ao Ministério
Público do Estado. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 2)
Crime de prevaricação (CP, art. 319). Revisão de declínio (Enunciado nº 32- 2ª CCR). Matéria
afeta à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Resolução CSMPF nº 148, de 1º de abril de 2014).
Remessa dos autos àquele Colegiado.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
5ª  Câmara de Coordenação e Revisão,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da
votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

Homologação de Arquivamento

070. Processo: DPF/AGA/TO-00172/2014-INQ Voto: 3315/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto roubo majorado (art. 157, § 2º - I do CP) cometido contra agência da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT, no dia 05/08/2014. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Informação de que o Circuito Fechado de Televisão/CFTV
da agência  não  estava  funcionando no  momento  do crime.  Depoimentos  que  não  trouxeram
dados hábeis  à  identificação  dos  envolvidos.  Ausência  de  vestígios  materiais  suficientes  que
pudessem auxiliar na descoberta da autoria do ilícito. Inexistência de indícios mínimos de autoria
delitiva  e  de diligências capazes de modificar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

071. Processo: DPF/CZS-00036/2015-INQ Voto: 3303/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Inserção de informações
falsas no requerimento de benefício previdenciário junto ao INSS. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 02/03/2001. Pena máxima cominada ao crime é de 05 anos
de reclusão. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Prescrição da pretensão punitiva
estatal. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, V). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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072. Processo: DPF/RN-00736/2015-IP Voto: 3217/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta ocorrência de tentativa de furto em unidade do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN (CP, art. 155 c/c art. 14, II). Revisão
de arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62-IV).  Em diligências preliminares realizadas pela Polícia
Federal  não  foi  possível  determinar  a  autoria  delitiva,  tendo  em  vista  que  não  há  no  local
monitoramento eletrônico. Única testemunha nos autos foi o vigilante do local, que não visualizou
o responsável pelo ato. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes
de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

073. Processo: DPF-UDI-00506/2015-INQ Voto: 3139/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º). Autor
não  identificado  teria  passado  cédula  falsa  de  R$  50,00  (cinquenta  reais)  em  posto  de
combustíveis. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Autoria não identificada e
de difícil elucidação, tendo em vista a inexistência de filmagem ou outro meio que aponte para
possível  autor.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento. De acordo com a orientação deste Colegiado, o Procurador da
República oficiante deverá remeter as cédulas inidôneas ao Meio Circulante do Banco Central do
Brasil  MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

074. Processo: JF/CE-0011338-17.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3193/2016 Origem: GABPR2-LMS - LIVIA 
MARIA DE SOUSA

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

Ementa: Inquérito Policial. Estelionato contra a CEF (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques fraudulento
dos valores depositados na CEF a título de pagamento de RPV em favor de titular do benefício.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Saque fraudulento realizado em 08/03/2010.
Realização  de  diligências.  Documentação  apresentada  comprovadamente  falsa.  Análise  das
imagens de segurança apresentada pela CEF não possibilitou a identificação da autoria. Fatos
ocorridos há mais de 06 anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação
do verdadeiro autor do saque e de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

075. Processo: SRPF-AP-00180/2015-INQ Voto: 3207/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Inquérito Policial. Crime de Ameaça (CP, art. 147) praticado contra servidor do Instituto Federal do
Amapá-IFAL.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Suposto  crime de ameaça
sofrido por servidor devido o mesmo ter denunciado irregularidades no IFAL. Vítima e testemunha
não  conseguiram  identificar  o  autor  da  ameaça.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
possibilitem a identificação do verdadeiro autor e de linha plausível de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

076. Processo: SR/PF/CE-00797/2012-INQ Voto: 3143/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de desacato (CP, art. 331). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Fato ocorrido em 2011. Ultrapassados 4 (quatro) anos desde a data do fato, sem que
tenha  ocorrido  qualquer  causa  de  suspensão  ou  interrupção  da  prescrição.  Pena  máxima
cominada ao crime é de 2 (dois) anos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, V). Prescrição da
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, V). Homologação do arquivamento.

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

077. Processo: SR/PF/CE-01499/2015-INQ Voto: 3280/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização
de saques com cartão magnético.  Beneficiário não possuía procurador ou representante legal
cadastrado na data do óbito.  Ausência de renovação da senha. Saques efetuados por cartão
magnético.  Fatos ocorridos há 6 anos.  Inexistência  de elementos mínimos que possibilitem a
identificação  do verdadeiro  autor  dos saques e  de linha plausível  de investigação  a  justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

078. Processo: 1.00.000.002256/2016-71 Voto: 3105/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo (art.
149, CP), em propriedade rural.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Grupo
Especial  de  Fiscalização  Móvel  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  -  MTE  considerou  a
denúncia improcedente, haja vista que não foram encontrados trabalhadores em condições de
labor degradante, tampouco em condições que justificassem o resgate de trabalhador. Auto de
infração  lavrado  para  correção  de  irregularidades  trabalhistas.  Ausência  de  indícios  de
materialidade  delitiva.  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

079. Processo: 1.00.000.002481/2016-16 Voto: 3062/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Segundo Relatório de Ação Fiscal do Trabalho
e Emprego, as condições de vida e trabalho encontradas no momento da auditoria fiscal não
caracterizavam  redução  de  empregados  à  condição  análoga  à  de  escravidão  e  que  as
irregularidades  trazidas  pela  denúncia  não  se  confirmaram.  Ausência  de  justa  causa  para  a
persecução penal. Homologação dos arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

080. Processo: 1.00.000.002522/2016-66 Voto: 3124/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de redução a condição análoga à de escravo (art.
149, CP), em propriedade rural.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O Grupo
Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE concluiu que não
havia na fazenda fiscalizada práticas que caracterizassem situações de trabalho análogo ao de
escravo, embora tenham sido encontradas irregularidades pertinentes às áreas de legislação e de
saúde  e  de  segurança  no  trabalho,  que  foram objeto  de  autuação.  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. Brasilino Pereira dos Santos.

081. Processo: 1.01.004.000202/2015-13 Voto: 3142/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Determinado  prefeito  teria
deixado de dar cumprimento a ordem judicial, que determinou a remoção, no prazo de oito meses,
do asfalto indevidamente colocado em trecho da rua Santo Antônio. Revisão de arquivamento (art.
62, IV, LC 75/93). Solicitadas novas informações à prefeitura, a municipalidade informou que teria
sido comprovado que o calçamento poliédrico fora executado em 1976, e que por essa razão a
remoção do asfalto  que lhe recobriu não atenderia ao objetivo de preservação do patrimônio
público. Que apenas seis imóveis situados naquela rua datariam dos séculos XVIII e XIX, e que o
acordo para a remoção do asfalto foi celebrado pelo ex-prefeito, sem considerar as dificuldades
que o município  enfrentaria  para cumprir  com a avença.  Foi  também sugerida resistência  da
associação de moradores,  que não queria a remoção do novo calçamento.  Posteriormente,  a
prefeitura  comunicou  o  cumprimento  da  ordem  judicial,  demonstrando,  com  fotografias,  a
recuperação do calçamento anterior. Ausência de dolo e de justa causa para a persecução penal.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

082. Processo: 1.11.000.000356/2016-80 Voto: 3200/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o  óbito  dos  titulares  do  benefício.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Realização  de  saques  com  cartão  magnético.  Beneficiários  não  possuíam  procurador  ou
representante  legal  cadastrados  na data  do óbito.  Ausência  de renovação da senha.  Saques
efetuados por cartão magnético. Fatos ocorridos entre 9 e 10 anos. Inexistência de elementos
mínimos que possibilitem a identificação dos verdadeiros autores dos saques e de linha plausível
de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.
Homologação do arquivamento.

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

083. Processo: 1.13.000.000490/2016-14 Voto: 3078/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Atos de  vandalismo contra  agência  dos Correios  (CP,  art.  163).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). O fato supostamente ocorreu durante a madrugada, sem
testemunhas e sem existência de câmeras que pudessem flagrar o ocorrido. Inexistência de linha
investigativa  a  ser  seguida.  Ausência  de indícios  mínimos de autoria  delitiva  e  de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

084. Processo: 1.13.002.000307/2015-71 Voto: 3208/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TEFÉ-AM

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima.  Estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).
Realização de saques indevidos de benefício previdenciário.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  IV).  Gerente  Executiva  do  INSS  esclareceu  que  não  era  possível  fornecer
informações exatas porque consta mais de 1 (um) segurado com o nome fornecido pelo noticiante
nos sistemas do INSS. Notícia anônima que impede a obtenção de maiores informações sobre o
fato noticiado. Inexistência de elementos mínimos que comprovem a materialidade e do possível
autor dos saques.  Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.  Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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085. Processo: 1.14.000.000449/2016-01 Voto: 3341/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Descumprimento  de  ordem
judicial  por  parte  do  Instituto  Nacional  de  Seguro  Social   INSS,  para  restabelecer  o  auxílio-
acidente de uma determinada beneficiária. Revisão de 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: 1)
não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 2) advertir o
destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. 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.  Requisitos  não
atendidos  no  caso.  Ordem  dirigida  inicialmente  sem  a  especificação  de  destinatário
individualizado, recebida por servidores que não têm atribuição para seu cumprimento. Ausência
de dolo e de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

086. Processo: 1.14.004.000213/2016-26 Voto: 3077/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de representação noticiando que particular utiliza os serviços do
Sistema Único de Saúde  SUS, mesmo sendo detentora de plano de saúde particular. Revisão de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Todos os cidadãos possuem direito  de se valer  dos
serviços do SUS, tendo em vista o dever do Estado de garantir o direito à saúde universalmente
(art. 196 da CF). A Lei nº 9.656/98, art. 32, prevê que os beneficiários de plano de saúde privados
estão  autorizados a  usar  o  SUS em procedimentos  que  estejam cobertos  pelos  planos,  que
restituem ao SUS eventuais despesas realizadas.  Ausência de medidas a serem tomadas em
âmbito 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. Brasilino Pereira dos Santos.

087. Processo: 1.16.000.000002/2016-59 Voto: 3245/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Atentado contra a segurança de transporte aéreo (CP, art. 261, caput). ANAC
informou que tripulante realizou voos sem possuir habilidades de falar e compreender a língua
inglesa, conforme exigido pela ANAC e pela Organização de Aviação Civil Internacional (OACI).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crime de perigo concreto que somente se
consuma  com  a  ocorrência  efetiva  do  risco  à  incolumidade  pública,  inexistente  no  caso.
Penalidades administrativas cabíveis ao caso. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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088. Processo: 1.16.000.000670/2016-86 Voto: 3094/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  introdução  de  moeda  falsa  em  circulação  (CP,  artigo  289,  §1º).
Comunicante teria recebido uma cédula falsa no valor de R$ 100,00 (cem reais) no momento do
saque realizado em casa lotérica, mas que só percebeu a falsidade após ter sido alertada pelo
caixa de estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). A
funcionária da casa lotérica afirmou não ter repassado a nota. Inexistência de linha investigativa
apta a elucidar a autoria. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento. De acordo com a orientação deste Colegiado, o Procurador da
República oficiante deverá remeter as cédulas inidôneas ao Meio Circulante do Banco Central do
Brasil  MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

089. Processo: 1.16.000.000726/2016-01 Voto: 3090/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Possível  crime de furto  praticado  em detrimento  dos  Correios.  CP,  art.  155.
Funcionário afirmou ter estacionado a moto da empresa pública para realizar as encomendas e,
ao retornar, verificou que a tranca estava violada e quatro encomendas haviam sido furtadas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62-IV). Diligências. A vítima não soube indicar os
suspeitos do crime. Após diligências realizadas pela autoridade policial, constatou-se que no local
do crime, bem como nas proximidades, não há câmeras de monitoramento de imagens. Não foi
possível  obter informações capazes de auxiliar na identificação ou localização dos autores do
crime. Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

090. Processo: 1.16.000.000729/2016-36 Voto: 3237/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §1º). Autor
não  identificado  teria  passado  03  cédulas  falsas  de  R$  20,00  (vinte  reais)  em  posto  de
combustíveis. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Autoria não identificada e
de difícil  elucidação,  tendo  em vista  que  a  placa  do veículo  utilizado  mostrou-se  adulterada.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento. De acordo com a orientação deste Colegiado, o Procurador da República oficiante
deverá  remeter  as  cédulas  inidôneas  ao  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil
MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.
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091. Processo: 1.16.000.000907/2016-29 Voto: 3324/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (art. 157, CP). Um carteiro, a serviço dos Correios, fazia
entrega de encomendas quando foi surpreendido por um indivíduo, simulando portar arma de
fogo, que o obrigou a entregar as chaves do veículo. O indivíduo evadiu-se do local dirigindo o
veículo dos Correios. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. O veículo foi
recuperado  e  a  perícia  papiloscópica  realizada,  entretanto,  não  auxiliou  na  identificação  do
criminoso. Em depoimento, a vítima não forneceu elementos capazes de levar à identificação do
autor  do  delito,  o  mesmo ocorrendo  em relação  às  testemunhas  entrevistadas.  Ausência  de
indícios mínimos de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

092. Processo: 1.17.000.002902/2015-12 Voto: 3294/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), decorrente de
inserção de documento particular (contrato social) de declaração falsa, a fim de prejudicar direito
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena abstratamente cominada de 3 (três)
anos. Prazo prescricional de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV). Fatos ocorridos em 2005. Pretensão
punitiva estatal prescrita. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

093. Processo: 1.20.000.000355/2016-26 Voto: 3325/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  introdução  de  moeda falsa  em circulação  (CP,  art.  289).
Denúncia anônima relatando que um rapaz que mora com o avô nos fundos de uma distribuidora
de bebidas estaria vendendo dinheiro falso. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso
IV).  Investigação  preliminar  (n.  08320.021679/2014-73).  Não  foi  possível  identificar  nenhum
indício de que o suspeito tenha praticado ou esteja a praticar algum crime. Inexistência de indícios
mínimos  de  materialidade  e  autoria.  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. Brasilino Pereira dos Santos.

094. Processo: 1.22.020.000034/2016-19 Voto: 3182/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MANHUAÇU/MURIAÉ-MG

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia  de Fato.  Prática de crime contra a honra (CP, art.  139 e 140),  praticado em face da
Presidente da República. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Exposição em rede
social de montagem de foto ofensiva à imagem da Presidente da República. Apuração de crime
contra  a  honra  de  Presidente  da  República  depende  de  requisição  do  Ministro  da  Justiça.
Ausência de requisito necessário para 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. Brasilino Pereira dos Santos.

095. Processo: 1.23.000.000818/2016-48 Voto: 3227/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização
de saques com cartão magnético.  Beneficiário não possuía procurador ou representante legal
cadastrado na data do óbito.  Ausência de renovação da senha. Saques efetuados por cartão
magnético. Fatos ocorridos há 08 anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a
identificação  do verdadeiro  autor  dos saques e  de linha plausível  de investigação  a  justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

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

096. Processo: 1.23.000.002449/2015-47 Voto: 3305/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. A noticiante relata sofrer ameaças, torturas e perseguições de seus colegas no
ambiente de trabalho (Distrito Sanitário de Saúde Indígena Guamá  Tocantins), assim como do
Governo do Estado do Pará. Alega, como assumida condição de saúde, que fez tratamento de
esquizofrenia, mas nunca ficou curada, pois não se considera doente porque descobriu todo o
esquema de invasão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Não apresentação de
provas  de  suas  alegações.  Considerações  genéricas  e  imprecisas  sobre  possíveis  crimes
praticados. Denúncia que não trouxe elementos mínimos necessários para dar ensejo e instruir
uma  investigação  criminal  responsável  e  útil.  Ausência  de  justa  causa.  Homologação  do
arquivamento.

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

097. Processo: 1.23.008.000643/2015-18 Voto: 3070/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A),
por ex-prefeito do município de Itaituba/PA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Morte
do  investigado  em  18/08/2002.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  I).  Homologação  do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

098. Processo: 1.24.000.001623/2015-05 Voto: 3339/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante relata que a sobrinha teria sido registrada, de maneira irregular,
como sendo filha do avô, com o intuito de receber o benefício da pensão por morte, haja vista que
ele era Professor da Universidade Federal da Paraíba/UFPB. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Diligências. A UFPB concedia o benefício por tratar-se de pessoa designada. O
processo baseou-se em em procedimento cautelar de justificação, no qual buscou-se comprovar a
condição de dependência econômica da investigada, à época inimputável, em relação ao seu avô.
O  Acórdão  nº  2508/2013  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  que  consta  no  Processo  nº
041.825/2012-8, de interesse da investigada, concluiu pela ilegalidade na concessão do benefício,
haja vista a alteração da legislação. Reconheceu-se a boa fé da beneficiária e afastou-se também
o dolo na conduta de sua genitora e antiga representante. Inexistência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

099. Processo: 1.25.000.000458/2015-29 Voto: 3071/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do
Código  Eleitoral).  Notícia  de  que  determinado  vereador  estaria  distribuindo  pedras  para  a
população local com a finalidade de obter votos para candidato a deputado estadual. Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62-IV).  Das diversas diligências empreendidas,  apurou-se que a
distribuição de pedras pela  Prefeitura  de São Mateus do Sul era parte  do Programa Porteira
Adentro,  estabelecido  pela  Lei  Municipal  nº  2.278/2013,  destinado  a  prestar  serviços  de
infraestrutura dentro de propriedades rurais, de contribuintes do Município (art. 1º). Não restou
comprovado  que  a  entrega  era  feita  com  ingerência  do  vereador,  nem  mesmo  que  havia
vinculação do benefício com uma possível compra de votos em favor do candidato a deputado
estadual. Homologação do arquivamento.

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

100. Processo: 1.25.000.000495/2016-18 Voto: 3235/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171). Proprietário
de empresa estaria supostamente realizando empréstimos em nome de terceiros.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação de que os créditos retirados em nome de
terceiros não foram pagos. Fatos relatados de forma resumida, vaga e genérica. Cientificado, o
notificante  permaneceu  silente.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

101. Processo: 1.26.002.000573/2014-65 Voto: 3206/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (art.  168,  CP).
Representação realizada pela CEF informando que firmou convênio com instituto de previdência
dos servidores de município. Tal instituto estava descontando no contracheque de seus servidores
os valores de parcelas referentes a empréstimo consignado mas não repassava à CEF. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oficiado, o instituto de previdência dos servidores do
município informou que, embora com atraso, já ocorreu os devidos repasses à CEF. Caracterizado
mero  atraso  no  adimplemento  da obrigação.  Conduta  penalmente  irrelevante.  Inexistência  de
dolo. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do
arquivamento.

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

102. Processo: 1.26.004.000082/2015-85 Voto: 3338/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  recebimento  irregular  de  salário  maternidade,
requerido em 15/01/2008. O caso foi apontado durante a Operação Depuração, realizada pela
Polícia  Federal  na APS Salgueiro  -  Gerência  Executiva Petrolina,  em que foram investigados
casos de benefícios previdenciários decorrentes de práticas ilícitas cometidas tanto por servidores
do INSS, quanto por segurados e particulares. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
O INSS procedeu à revisão administrativa do benefício por entendê-lo indevido, mas sem indicar
qualquer espécie de fraude na sua obtenção. Ausência de elementos mínimos necessários para
dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil.  Inexistência de justa causa.
Homologação do arquivamento.

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

103. Processo: 1.28.000.000209/2016-11 Voto: 3246/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  tráfico  interno  de  pessoas.  Denúncia  apresentada
originariamente perante a Polícia Federal informando o desaparecimento de menor. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Noticiante informa o desaparecimento de uma criança de
04 anos de idade baseando-se em sua paranormalidade. Denúncia genérica e vaga sem nenhum
dado do menor ou circunstâncias do seu desaparecimento. Ausência de indícios da prática de
crime.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

39



Ata – 644ª Sessão  de Revisão                                                                                                                                                                                          PGR-00154256/2016

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

104. Processo: 1.28.000.000459/2016-42 Voto: 3226/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal (CP, art.  171, § 3º).
Notícia de que alguém desconhecido, de posse dos documentos de outro particular, abriu conta
corrente na CEF e se utilizou do limite de crédito fornecido pela empresa pública, deixando o
prejuízo  para  o  verdadeiro  correntista  e,  indiretamente,  para  a  própria  instituição  bancária.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Foto  ocorrido  em  19/10/2001.
Constatação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que, desde a data
do  fato,  já  transcorreram  mais  de  12  (doze)  anos  (CP,  art.  109,  III).  Homologação  do
arquivamento.

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

105. Processo: 1.29.000.000444/2016-47 Voto: 3295/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  1)  Falta  de justa  causa para proceder por  meio de instauração de inquérito
policial.  2).  Os fatos narrados foram objeto de investigação no IPL nº  277/20110-SR/DPF/RS,
autuado no e-Proc sob o nº 5003414-60.2010.4.04.7100 (processo sigiloso), distribuído no MPF
ao  11º  Ofício  (Titular  Claudia  Vizcaychipi  Paim),  que  o  finalizou  por  motivo  de  declínio  de
competência à Justiça Estadual (RS). Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

106. Processo: 1.29.000.000446/2016-36 Voto: 3239/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima. Possível prática do crime de estelionato previdenciário
(CP,  art.  art.  171,  §  3º),  tendo  em  vista  o  recebimento  indevido  de  benefício  de  seguro
desemprego por funcionários de empresa privada. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV).  Diligências.  A Superintendência Regional  do Trabalho no Rio Grande do Sul informou ter
realizado  fiscalização  na  empresa  representada  e  constatou  sua  regularidade,  não  havendo
qualquer  elemento  que  pudesse  indicar  a  ocorrência  de  fraude  ao  seguro-desemprego.
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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107. Processo: 1.29.000.003118/2015-19 Voto: 3340/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suspeita  de  ocorrência  de  crimes  contra  a  ordem tributária  praticados  pela
síndica  de  um  condomínio  em  Porto  Alegre,  além  da  não  comprovação  dos  recolhimentos
previdenciários dos funcionários do condomínio e não demonstração de valores pagos a título de
rescisórias trabalhistas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Receita
Federal do Brasil informou que não consta registro de procedimento fiscal em face do Condomínio
e que os fatos serão registrados e  submetidos à  analise de interesse e relevância  fiscal.  As
informações também foram encaminhadas à Superintendência Regional do Trabalho, mas não
houve resposta. Ausência de indícios mínimos da prática do fato criminoso. Arquivamento que não
gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas
(CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

108. Processo: 1.29.000.003192/2015-27 Voto: 3241/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima noticiando o descumprimento de decisão judicial  em
posto  do  INSS  de  Gravataí,  tendo  em  vista  que  os  servidores  entraram  em  greve  e  não
respeitaram  a  previsão  judicial  que  determinou  a  permanência  de  mínimo  60%  da  força  de
trabalho. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Questão que demanda apreciação
de provas que não foram juntadas aos autos.  Além disso,  a decisão judicial,  por  sua própria
natureza, não foi dirigida aos servidores determinados, mas sim genericamente, o que afasta a
configuração do crime de desobediência pela ausência de ordem endereçada diretamente a quem
tem  o  dever  de  cumpri-la.  Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.
Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: 1.29.000.003814/2015-17 Voto: 3215/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Indícios de irregularidades na aquisição de imóveis do
Programa de Arrendamento Residencial (PAR) - promovido pelo Ministério das Cidades, tendo a
CAIXA como agente executor e o FAR  Fundo de Arrendamento Residencial  como financiador.
Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  preliminares  realizadas  pela
PR/RS não indicaram indícios de irregularidades no programa, ao contrário, demonstraram que as
ações  estão  sendo  realizadas  conforme  o  esperado,  segundo  informado  pela  Caixa.  O
representante  não  apresentou  documentos  que  comprovem  o  alegado.  Ausência  de  indícios
mínimos  da  prática  de  qualquer  irregularidade  ou  crime.  Inexistência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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110. Processo: 1.29.002.000067/2016-26 Voto: 3210/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de benefícios previdenciários após o óbito de seus titulares. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).1) Constatação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em relação a 8 (oito) dos casos noticiados, tendo em vista que, desde a data dos últimos saques
indevidos, já transcorreram mais de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III). 2) Realização de até 03
(três) saques em relação a 2 (dois) casos (aplicação da Orientação n° 04). 3) Inexistência de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível  de
investigação  a  justificar  diligências  em  relação  a  2  (dois)  casos.  Ausência  de  justa  causa.
Homologação do arquivamento.

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

111. Processo: 1.29.002.000073/2016-83 Voto: 3212/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de benefícios previdenciários após o óbito de seus titulares. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).1) Constatação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em relação a 2 (dois) dos casos noticiados, tendo em vista que, desde a data dos últimos saques
indevidos, já transcorreram mais de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III). 2) Realização de até 03
(três) saques em relação a 13 (treze) casos (aplicação da Orientação n° 04). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

112. Processo: 1.29.014.000003/2016-96 Voto: 3299/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de coação em reclamatória trabalhista. A comunicante afirma que
foi abordada por um representante da empresa reclamada, chamado Fábio, que teria lhe dito que
ela não poderia obter vaga de emprego na empresa reclamada por atuar como testemunha da
parte reclamante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62-IV). Diligências. A Justiça do
Trabalho encaminhou cópia da Ata de Audiência, porém, não foi possível identificar o suposto
autor  do  delito  como  representante  da  reclamada.  Por  ocasião  da  ameaça,  não  havia
testemunhas.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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113. Processo: 1.29.014.000039/2016-70 Voto: 3097/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).  Saques
irregulares das competências de 01/2005 a 09/2005. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-
IV). Diligências. A autarquia previdenciária não logrou êxito em identificar o autor dos saques.
Saques realizados por cartão magnético. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a
identificação  da  autoria  delitiva  e  de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  diligências.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

114. Processo: 1.29.014.000071/2016-55 Voto: 3290/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização
de saques com cartão magnético.  Beneficiário não possuía procurador ou representante legal
cadastrado na data do óbito.  Ausência de renovação da senha. Saques efetuados por cartão
magnético.  Fatos  ocorridos  há  mais  de  11  anos.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
possibilitem a identificação do verdadeiro autor dos saques e de linha plausível de investigação a
justificar diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do
arquivamento.

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

115. Processo: 1.29.014.000086/2016-13 Voto: 3214/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização
de saques com cartão magnético.  Beneficiário não possuía procurador ou representante legal
cadastrado na data do óbito.  Ausência de renovação da senha. Saques efetuados por cartão
magnético.  Fatos  ocorridos  há  mais  de  11  anos.  Inexistência  de  elementos  mínimos  que
possibilitem  a  identificação  dos  verdadeiros  autores  dos  saques  e  de  linha  plausível  de
investigação  a justificar  diligências.  Ausência  de justa  causa para o  prosseguimento  do feito.
Homologação do arquivamento.

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

116. Processo: 1.30.001.001005/2016-21 Voto: 3170/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Prática de crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º), em razão da
realização de saques indevidos de benefícios previdenciários após o óbito do titular. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O caso dos autos resta prescrito, tendo em vista que, desde
a data do último saque indevido (05/2002), já transcorreram mais de 12 (doze) anos (CP, art. 109,
III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, III). Enunciado nº 53, 2ª CCR. Homologação do arquivamento.

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

117. Processo: 1.30.001.001028/2016-35 Voto: 3063/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização
de  saques  com  cartão  magnético  (último  saque  em  31/10/2007).  Beneficiário  não  possuía
procurador  ou  representante  legal  cadastrados  na  data  do  óbito.  Ausência  de  renovação  da
senha.  Saques  efetuados  por  cartão  magnético.  Fatos  ocorridos  há  9  anos.  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação do verdadeiro autor dos saques e de linha
plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento.

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

118. Processo: 1.30.001.001079/2016-67 Voto: 3293/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de benefícios previdenciários após o óbito de seus titulares. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).1) Constatação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em relação a 7 (sete) dos casos noticiados, tendo em vista que, desde a data dos últimos saques
indevidos, já transcorreram mais de 12 (doze) anos (CP, art. 109, III). 2) Inexistência de elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar  diligências  em relação  a  3  (três)  casos.  Ausência  de  justa  causa.  Homologação do
arquivamento.

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

119. Processo: 1.30.001.001098/2016-93 Voto: 3093/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de benefícios previdenciários após o óbito de seus titulares. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).1) Constatação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
em relação a 9  (nove)  dos casos noticiados.  (CP,  art.  109,  III).  2)  Inexistência  de elementos
mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível de investigação a
justificar  diligências  em  relação  a  1  (um)  caso  (fatos  ocorridos  há  11  anos  sem  notícia  de
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procurador cadastrado). Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

120. Processo: 1.30.002.000027/2016-63 Voto: 3079/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Relata o noticiante que está sendo hackeado em seu
celular e notebook (interceptação de dados). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).
Denúncia  que  não  trouxe  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma
investigação  criminal  responsável  e  útil.  Instado  a  se  manifestar,  o  representante  quedou-se
inerte.  Carência de dados mínimos acerca de eventual  ilícito penal.  Ausência de justa causa.
Homologação do arquivamento.

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

121. Processo: 1.30.005.000077/2016-11 Voto: 3301/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  irregularidade  em  financiamento  de  imóvel  com  envolvimento  de
funcionários da Caixa Econômica Federal. O registro em cartório não corresponde exatamente ao
que foi definido no ato da compra. O registro refere-se a uma casa, mas na realidade existem no
terreno três casas de vila, com diferentes medidores de aguá e de luz, além de duas pequenas
construções adicionais e passagem para moradores de outro imóvel Revisão de arquivamento
(LC  n°  75/93,  art.  62-IV).  Possível  resolução  das  irregularidade  na  esfera  civil.  Ausência  de
elementos que caracterizem a conduta como típica. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

122. Processo: 1.33.000.000808/2016-66 Voto: 3125/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Furto ocorrido no interior de aeronave (art. 155 do CP). Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Noticiantes só notaram a ausência dos bens após desembarcarem em
Florianópolis. Ao reportar o ocorrido às empresas aéreas, a aeronave já estava vazia. As imagens
do circuito interno já foram apagadas. Ausência de linha investigatória viável para se identificar a
autoria delitiva.  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. Brasilino Pereira dos Santos.
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123. Processo: 1.33.003.000036/2016-32 Voto: 3165/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do envio de ofício oriundo da Justiça do Trabalho narrando
possíveis irregularidades praticas por representante de empresa privada, a fim de possibilitar o
recebimento de seguro desemprego e saque do FGTS por seus funcionários. Prática de crime de
estelionato previdenciário (CP, art.  171, §3º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Constatou-se  que  os  empregados  firmaram  diversos  contratos  de  trabalho  com  a  referida
empresa, sem que houvesse a interrupção dos serviços prestados, a fim de receberem seguro
desemprego e FGTS. Contudo, tendo em vista a data das últimas parcelas indevidas (saque mais
recente data de 11/08/2003), o caso dos autos resta prescrito, já que ultrapassados mais de 12
(doze) anos (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, III). Homologação do arquivamento.

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

124. Processo: 1.33.016.000021/2016-25 Voto: 3074/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO DO SUL-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  introdução  de  moeda  falsa  em  circulação  (CP,  artigo  289,  §1º).
Comunicante teria recebido uma cédula falsa no valor de R$ 100,00 (cem reais) como pagamento
de abastecimento. Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Não foi identificada a
pessoa descrita pelo informante. As diligências empreendidas não restaram frutíferas. Ausência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. De
acordo com a orientação deste Colegiado, o Procurador da República oficiante deverá remeter as
cédulas inidôneas ao Meio Circulante do Banco Central do Brasil  MECIR/BACEN, que mantém
banco de dados sobre moeda falsa.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

125. Processo: 1.34.004.000042/2016-42 Voto: 3297/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia de roubo a carteiro da Empresa de Correios e Telégrafos  ECT que, tendo
sido privado de sua liberdade, teve o carro e encomendas confiadas à empresa, levados. Art. 157
do Código Penal. Materialidade do crime comprovados pelos Boletins de Ocorrência nº 5885/2014
e 6947/2014. Ausência de qualquer elemento de autoria. Crime sem testemunha. Vítima que não
conseguiu ver os agressores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Arquivamento
em razão de não ter sido esclarecida a autoria 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. Brasilino Pereira dos Santos.
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126. Processo: 1.35.000.000263/2016-13 Voto: 3086/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás  Natural  e  Biocombustíveis),  comunicando  possível  ocorrência  de  infração  por  parte  de
empresa que deixou de enviar, no prazo legal, os dados relativos às suas movimentações nos
meses de abril e junho de 2014. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infração
de natureza administrativa prevista no art. 3º, inc. VI, da Lei nº 9.847/99. Cominação de multa no
valor  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais).  Atipicidade  da  conduta.  Falta  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

127. Processo: 1.35.000.000407/2016-31 Voto: 3083/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima.  Suposto  golpe  praticado  contra  juiz  da  cidade  de
Aracaju/SE.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Notícia  desconexa,  sem
fundamentação  e  explicação  minimamente  plausível.  Denúncia  que  não  trouxe  elementos
mínimos necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma investigação  criminal  responsável  e  útil.
Carência  de  dados  mínimos  acerca  de  eventual  ilícito  penal.  Ausência  de  justa  causa.
Homologação do arquivamento.

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

128. Processo: 1.36.001.000086/2016-28 Voto: 3211/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito do titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização
de saques com cartão magnético. Beneficiários não possuíam procurador ou representante legal
cadastrados na data do óbito. Ausência de renovação da senha. Saques efetuados por cartão
magnético. Fatos ocorridos há 8 (oito) anos. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a
identificação dos verdadeiros autores dos saques e de linha plausível de investigação a justificar
diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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129. Processo: 1.36.001.000301/2015-18 Voto: 3174/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação sigilosa. Suposta fraude ao seguro desemprego (CP, art.  171,
§3º).  Relato  de  que  determinados  empregados  estaria  trabalhando  sem carteira  de  trabalho
assinada para obter o benefício do seguro desemprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62-IV). Notícia genérica, que não apontou o endereço da suposta empresa e dos empregados
envolvidos na fraude. Expedido ofício ao representante para que apresentasse esclarecimentos,
mas  o  endereço  fornecido  na  denúncia  não  foi  localizado.  Ausência  de  elementos  mínimos
necessários para dar ensejo e instruir uma investigação criminal responsável e útil. Ausência de
justa causa. Homologação do arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

130. Processo: 1.20.000.000828/2015-12 Voto: 3134/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342) ocorrido em
ação trabalhista. Relata o representante que o Juízo Trabalhista baseou-se no depoimento falso
das testemunhas de defesa para proferir sentença desfavorável ao seu pleito. Aduz, ainda, ter
sido violado em seu direito à informação, tendo em vista a negativa de acesso aos autos do
procedimento administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62-IV).  Compulsando  os  depoimentos  acostados,  verifica-se  que  não  houve
depoimentos contraditórios,  pelo contrário,  todos disseram exatamente a mesma coisa,  que o
representante  recebeu  proposta  de  vantagem  indevida  e  não  comunicou  o  fato  aos  seus
superiores.  Atipicidade  da  conduta.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Cientificado, o representante quedou-se inerte. Homologação de arquivamento.
Quanto a alegação de suposta prática de ato de improbidade administrativa por parte da comissão
disciplinar, necessária a remessa dos autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão para análise
da matéria.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos à
5ª  Câmara de Coordenação e Revisão,  nos  termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da
votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

131. Processo: 1.22.000.000629/2016-11 Voto: 3302/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do  crime  de  injúria,  por  meio  da  rede  mundial  de
computadores.  Recebimento  da  promoção  de  arquivamento  como  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32). Os diálogos travados demostram a postagem de palavras ofensivas e incitação
à  violência  a  pessoas  com  orientação  sexual  diversa  da  orientação  do  representado.  Não
verificação  de  internacionalidade  da  conduta.  A utilização  da  internet  como  instrumento  para
prática de crime não é suficiente, por si só, para fixar a competência da Justiça Federal. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.  Precedente STF ACO 1780/SC. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pelo  recebimento  da
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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. Brasilino Pereira dos Santos.

132. Processo: 1.22.003.001136/2015-89 Voto: 3164/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência do crime de incitação ao nazismo (Lei 7.716/1989). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento como
declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Denúncia apócrifa realizada na Sala de Atendimento ao
Cidadão informando que tatuador exalta o nazismo por meio de suas tatuagens e as divulga em
perfil de redes sociais. Não verificação de internacionalidade da conduta. A utilização da internet
como instrumento para prática de crime não é suficiente, por si só, para fixar a competência da
Justiça  Federal.  Ausência  de elementos  de informações capazes de justificar  a  atribuição  do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Precedente STF ACO 1780/SC.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação parcial de Arquivamento

133. Processo: 1.29.002.000041/2016-88 Voto: 3251/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93,  art.  62,  IV).  1)  Em relação a 3  (três)  segurados,  verifica-se que os últimos saques
ocorreram há mais de 12 anos. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de
12 (doze) anos da data da última percepção indevida. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP,
art.  107,  IV).  2)  Em relação  a  3  (três)  casos,  nota-se  a  ausência  de  informações acerca  de
representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  dos  benefícios  após  o  óbito.
Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha
plausível de investigação a justificar novas diligências. 3) Quanto a 6 (seis) segurados, houve
apenas o saque irregular de até 3 (três) benefícios. Orientação nº 04 desta CCR. Ausência de
Dolo. 4) Com relação a 1 (um) benefício os autos serão remetidos para a PRM de ERECHIM/RS.
5) No tocante aos fatos relacionados a 2 (dois) benefícios foi expedido ofício a autoridade policial
para instauração de IPL. Homologação parcial do arquivamento.

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

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

134. Processo: DPF/RDO/PA-00055/2012-INQ Voto: 2953/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE REDENÇÃO
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 161, §1° E
164, AMBOS DO CP, OU NO ART. 20 DA LEI N° 4.947/66.  INTRODUÇÃO DE ANIMAIS EM
FAZENDA CUJA TITULARIDADE É CONTROVERSA. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA
DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado a partir de notícia-crime oriunda da Operação
Permanente Apyterewa, para apurar possíveis delitos previstos nos arts. 161, § 1º e 164, ambos
do CP, ou no art. 20 da Lei n° 4.947/66, supostamente cometidos pelos investigados, por terem,
em janeiro/fevereiro de 2012, introduzido várias cabeças de gado em fazenda no município de
São Félix do Xingu/PA, sem autorização formal para tanto. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do IPL, ressaltando que, até o presente momento, não há decisão com
trânsito em julgado em que se declare se a fazenda seria ou não terra pública. Considerou, ainda,
que  inexiste  condição  de  procedibilidade  para  a  propositura  da  ação  penal,  em  virtude  da
impossibilidade de delimitação do ofendido  legitimado a ingressar com a queixa-crime. 3. O Juiz
Federal discordou da manifestação do MPF, por considerar prematuro o arquivamento, uma vez
que, existindo ações judiciais, desde o ano de 2006, com imissão do INCRA na posse do imóvel
em  questão  em  2010,  não  se  pode,  neste  momento  processual,  afirmar  que  os  supostos
investigados não teriam conhecimento que estariam invadindo terra pública. 4. No presente caso,
a fazenda foi objeto de sequestro nos autos de ação cautelar penal, em virtude de sua utilização
para a prática de tráfico de drogas, tendo passado a ser gerida por administrador-judicial a partir
de 30/06/2006. 5. De acordo com o art. 15 da Lei n° 8.257/91, que dispõe sobre a exploração das
glebas nas quais se localizem culturas ilegais de plantas psicotrópicas e dá outras providências, o
imóvel  só  será  incorporado  ao  patrimônio  da  União  com o  trânsito  em julgado  da  sentença
expropriatória. 6. No caso, ainda não houve sentença final na ação, de modo que não é possível
afirmar, ainda, que a fazenda consista em terra pública (tanto agora como à época dos fatos), já
que a titularidade da área ainda é fato controverso. Dessa forma, conclui-se pela ausência da
elementar do tipo previsto no art. 20 da Lei 4.947/66 (invasão de terras públicas). 7. Quanto aos
eventuais crimes de esbulho possessório (CP, art. 161, §1°) e de introdução de animais em terra
alheia  (CP,  art.  164),  ambos  são  de  ação  penal  privada.  8.  Insistência  no  arquivamento,
ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

135. Processo: JF/CE-0002351-89.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3178/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ATENTADO  CONTRA  A  SEGURANÇA  DE
TRANSPORTE AÉREO (CP, ART. 261). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE
DOLO.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. CONDUTA CULPOSA SÓ TIPIFICADA PELO CP NOS
CASOS EM QUE O SINISTRO EFETIVAMENTE OCORRE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1.Inquérito  Policial  instaurado para apurar  possível  crime de  atentado contra  a  segurança  de
transporte aéreo (CP, art. 261), tendo em vista a notícia de que, durante um voo, o investigado
teria fumado um cigarro no banheiro do avião. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  feito,  sob  o  argumento  de  que  teria  ficado  evidenciado,  por  meio  dos
depoimentos colhidos, que o investigado não tinha a intenção de atentar contra a segurança da
aeronave,  tampouco  teria  assumido  o  risco  de  fazê-lo.  Ressaltou  que,  embora  seja  possível
classificar o comportamento investigado como imprudente, o art. 261, § 3º, o Código Penal só
tipifica  a  modalidade  culposa  da  conduta  nos  casos  em  que  o  sinistro  efetivamente  vem  a
acontecer, não sendo esta a hipótese dos autos. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. O elemento
subjetivo  do  delito  previsto  no  art.  261  do  CP  é  a  vontade  consciente  de  expor  a  perigo
embarcação  ou  aeronave,  própria  ou  alheia,  ou  praticar  qualquer  ato  tendente  a  impedir  ou
dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. 5. A forma como o investigado descartou o cigarro
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- apagando-o com água da pia, para, só então, dispensá-lo no vaso sanitário e acionar a descarga
- demonstra interesse oposto ao de causar risco à aeronave, já que ele procurou extinguir um
possível foco de incêndio com uma razoável segurança. 6. Conclui-se, a partir dos elementos
colhidos nos autos, que o investigado sentiu a necessidade de acender um cigarro para diminuir o
nervosismo decorrente da circunstância de ser a primeira vez que ele viajava de avião e não
acreditava que, com tal conduta, adotando todas as cautelas acima citadas para apagar o cigarro,
estaria atentando contra a segurança da aeronave. 7. Inexistência de indícios mínimos de que o
investigado tinha a intenção ou assumiu o risco de expor a aeronave a perigo, elemento subjetivo
indispensável para a configuração do delito previsto no art. 261, caput, do CP. 8. Apesar de o
comportamento em análise ser passível de enquadramento na figura da imprudência, o art. 261, §
3º, o Código Penal é claro ao conferir tipicidade à modalidade culposa da conduta de expor a
perigo aeronave apenas na hipótese de o sinistro efetivamente ocorrer, o que não é o caso dos
autos. 9. Insistência no arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

136. Processo: JFRS/PFU-5006987-
55.2014.4.04.7104-INQ - Eletrônico 

Voto: 3244/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 299 E 171,
§3°, AMBOS DO CP. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.
REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
a possível prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 171, § 3º, ambos do Código Penal, tendo
em vista sentença trabalhista noticiando supostas práticas de falsificação de documento particular
e percepção indevida de seguro-desemprego. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento sob a alegação de ausência de potencialidade lesiva quanto ao documento falso e
por inexistência de prova de materialidade quanto ao crime de estelionato.  3.  O Juiz Federal
discordou do arquivamento, por considerar que a apuração realizada no Inquérito Policial permite
a  visualização  de  elementos  de  materialidade  e  indícios  de  autoria  de  crimes  de  falsidade
documental  ou  de  uso  de  documento  falso,  de  estelionato  contra  o  Programa  de  Seguro
Desemprego e contra o FGTS. 4. 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. 5. Na hipótese, não há se falar em ausência de potencialidade lesiva do documento
pelo fato de não ter sido considerado na sentença, uma vez que essa não consideração somente
ocorreu porque o documento foi reputado falso. Assim, o fato encontra moldes típicos no art. 299
ou 304 do CP, já que teve inserida declaração diversa da que deveria constar  para alterar  a
verdade sobre fato juridicamente relevante (valores efetivamente pagos pela empresa e auferidos
pelo empregado). 6. Quanto ao estelionato, o empregado teria sacado cinco parcelas de seguro
desemprego  no  período  de  09/10/2008  a  05/02/2009  e  R$23,05  de  JAM e  R$  1.347,15  de
depósitos  em 05/09/2008,  ambas  motivadas pela  sua  saída  da  empresa  em que trabalhava.
Visualiza-se que empregador e empregado possam ter simulado documentalmente a despedida
sem justa causa para que o empregado pudesse efetuar saque do FGTS e obter parcelas do
seguro-desemprego.  Ademais,  o  empregado,  então  reclamante,  aludiu,  em petição  datada de
05/11/2008 (época em que vigiam saques do seguro-desemprego), que estava trabalhando, sendo
mais um fator de fraude a ser considerado. Esse aspecto também foi mencionado na sentença. 7.
Dessa  forma,  afigura-se  prematuro  o  arquivamento  do  procedimento  no  atual  estágio  das
investigações,  porquanto,  inexistente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  da
ausência  de  justa  causa,  impõe-se  o  prosseguimento  da  persecução  penal,  por  força  dos
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princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate. 8. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

137. Processo: JFRS/SMA-5006870-
36.2015.4.04.7102-PIMP - Eletrônico 

Voto: 2989/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
SANTA MARIA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESACATO  EM  FACE  DE
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ELEITORAIS (CP, ART. 331). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE
NA AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93,
ART.  62,  IV.  INDÍCIOS  DE  QUE  A  INVESTIGADA  DIRIGIU  ÀS  VÍTIMAS  PALAVRAS
GROSSEIRAS, EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA POR ELAS DESEMPENHADA. TIPICIDADE
DA  CONDUTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar possível crime de
desacato, previsto no art. 331 do CP, tendo em vista a notícia de que, durante as eleições de
2014, a investigada teria dirigido palavras grosseiras aos membros de mesa eleitoral  e,  mais
tarde,  a  funcionário  público  do  Cartório  Eleitoral  de  Santa  Maria/RS.  2.  A  Procuradora  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  sob  o  argumento  de  que  não  ficou
evidenciado o dolo da agente de ultrajar a função pública exercida pelos ofendidos, porquanto ela
já se encontrava com ânimo alterado antes do acontecimento dos fatos apurados. 3. Discordância
do Juiz Federal. 4. Configura o crime de desacato (CP, art. 331) quando verificada a presença do
dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de desprestigiar a função pública, menosprezando ou
humilhando o funcionário público em razão da função pública desempenhada, ainda que o agente
não  esteja  exercendo  suas  funções.  5.  No  caso  vertente,  as  vítimas,  em  tese,  foram
desmotivadamente  ofendidas,  com palavras  grosseiras,  pelo  simples  fato  de  terem oferecido
ajuda à investigada e feito a ela questões inerentes às suas funções públicas - ou seja, em razão
do estrito desempenho de suas funções públicas -, restando claro que a conduta em apuração se
deu em absoluto menosprezo à honorabilidade das funções públicas. 6. Vale mencionar que não
há notícia, nos autos, de qualquer situação passível de justificar o tratamento desrespeitoso dado,
pela  investigada,  às  vítimas,  como  prévia  discussão  ou  exaltação  mútua  dos  envolvidos,  a
configurar retorsão imediata. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

138. Processo: JF-SOR-0005406-58.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 3220/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E
USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ARTS.  297  E  304).  MPF:  DENÚNCIA  CONTRA  O
INVESTIGADO  E  ARQUIVAMENTO  EM  RELAÇÃO  À  INVESTIGADA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO NO
TOCANTE  À  INVESTIGADA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis
crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso (CP, arts. 297 e 304), a
partir da notícia de que o investigado teria apresentado, ao CREA/SP, diploma e histórico escolar
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de  Técnico  em  Eletrotécnica  materialmente  falsos,  em  nome  do  CEFET/MG,  com  vistas  à
obtenção  de  registro  profissional  definitivo.  2.  Inquirido,  o  investigado  afirmou  ter  obtido  tais
documentos após fazer curso intermediado por determinada empresa e que acreditava que eles
eram autênticos. 3. O Procurador da República oficiante ofertou denúncia contra o investigado,
como incurso nas penas do art. 304, c/c art. 297 do CP, e promoveu o arquivamento em relação à
representante  da  empresa  citada  pelo  denunciado,  sob  o  entendimento  de  que  as  versões
apresentadas por ela e pelo denunciado são excludentes, salientando que as declarações deste
último no sentido de que efetivamente teria feito o curso e que acreditava na autenticidade dos
documentos "não passa confiança". Consignou que, "não há, por ora, indícios suficientes para
imputar  conluio  de  ambos"  ou  para  concluir  que  ambas  as  versões  são  inverídicas.  4.
Discordância do Juiz Federal quanto ao arquivamento em relação à investigada, por considerar
que o conflito entre as versões dela e do investigado revela indícios de envolvimento de ambos no
delito,  razão  pela  qual  a  denúncia  deveria  ser  ofertada  contra  os  dois.  5.  Conquanto  o
envolvimento da investigada na falsificação dos documentos mereça maiores esclarecimentos,
observa-se que, diversamente do que ocorre com o investigado, não há, ainda, nos autos, indícios
de autoria suficientes para o oferecimento de denúncia contra ela, mormente considerando que
apenas  consta,  em  relação  a  ela,  a  imputação  feita  pelo  denunciado,  na  tentativa  de  ser
inocentado. 6. Necessidade de instauração de novo inquérito, instruído com cópia dos presentes
autos, a fim de que sejam empreendidas, dentre outras que se entender pertinentes, as seguintes
diligências: a) averiguar se a empresa citada pelo denunciado existe de fato e se a investigada é
realmente sua responsável legal ou exerce qualquer outra função na empresa (e tem legitimidade
para atuar em nome dela); b) verificar a veracidade da informação de que tal empresa atua como
intermediadora entre os alunos e entidades certificadoras; se existe ou já existiu, de fato, algum
convênio  da empresa  com alguma entidade certificadora;  e,  ainda,  a  existência  de eventuais
registros referentes aos alunos que já contrataram os serviços da empresa, inclusive atinentes ao
denunciado; c) perquirir as razões pelas quais, segundo as declarações da investigada, apesar de
o denunciado ter contratado a empresa, não teria sido possível fornecer, para ele, o certificado de
conclusão de curso, averiguando-se se existe algum documento relativo a tal prestação específica
de serviço e ao reembolso dos valores pagos pelo denunciado - alegado pela investigada. 7.
Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal,
requisitando a instauração de novo inquérito policial.

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

139. Processo: JF/SP-0008040-08.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 1946/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI
Nº 7.492/86, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C
LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito Policial que
apura possível  crime previsto no art.  22,  parágrafo único,  da Lei  nº  7.492/86,  tendo em vista
representação noticiando que um empresário, já falecido, mantinha, no exterior, contas bancárias
não declaradas à repartição federal competente, em nome de diversas empresas estrangeiras de
sua propriedade, sendo que, depois de sua morte, dois de seus filhos e uma neta teriam assumido
a  movimentação  dos  valores  nelas  depositados,  igualmente  sem  declará-los  às  autoridades
brasileiras.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,
argumentando que:  a) embora existam indícios da existência de diversas pessoas jurídicas e
contas  bancárias  não  declaradas,  localizadas  no  exterior,  que  pertenciam  ao  empresário  já
falecido, não há nos autos elementos capazes de confirmar que os investigados teriam assumido
sua  administração  depois  do  óbito;  b)  apesar  de  ser  possível  averiguar  tais  fatos  mediante
cooperação jurídica internacional, esta medida seria contrária aos princípios da celeridade e da
utilidade  das  provas  no  processo  penal;  c)  a  recente  entrada  em vigor  da  Lei  nº  13.254/16
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esvaziou o âmbito de alcance do delito de evasão de divisas. 3. Discordância do Juiz Federal. 4.
Como bem salientou  o  Magistrado,  "ainda  que seja  necessária  a  análise  da celeridade  e da
utilidade de provas para a deflagração de qualquer investigação, os fatos dizem respeito à cifra de
dois bilhões de reais",  "o que já justificaria maior esforço das autoridades brasileiras a fim de
viabilizar eventual cooperação jurídica internacional em matéria penal". 5. Além disso, apesar de
os documentos encaminhados pelo COAF revelarem a existência de movimentações financeiras
atípicas realizadas, em tese, por pessoas físicas e jurídicas investigadas, tais documentos sequer
foram objeto de análise e pronunciamento do Procurador oficiante. 6. De se relevar, pois, que os
fundamentos do Procurador oficiante, para o arquivamento, não merecem acato: a) seja porque
elementos probatórios que evidenciem a assunção da administração dos recursos, antes ou tão
somente após o óbito do pai, podem ser trazidos aos autos, mormente com possível cooperação
jurídica internacional; b) seja, também, porque a dificuldade e demora da produção de prova (v.g.,
cooperação jurídica internacional) não justificam, por si sós, o estancamento da persecução penal,
máxime se tendo em linha de conta a ponderação prova x gravidade do fato, a qual, na espécie,
recomenda a busca, tanto quanto possível, do cabal esclarecimento dos fatos; e c) seja, por fim,
que, a par de a Lei nº 13.254/16 depender de regulamentação para ser aplicável, é certo que,
enquanto os investigados não adiram ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária,
nela previsto, não se poderá falar em extinção da punibilidade, no tocante ao eventual delito por
eles  praticados  e,  portanto,  não  será  cabível  o  arquivamento  do  feito,  com base  no  aludido
diploma legal.  7. Dessa forma, inexistente demonstração inequívoca, segura e convincente da
ausência de justa causa, somada à patente possibilidade de produção de provas outras, hábeis a
contribuir para o esclarecimento dos fatos, revela-se prematuro o arquivamento do procedimento
no atual estágio das investigações, impondo-se o prosseguimento da persecução penal, por força
dos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e do in dubio pro societate. 8. Designação
de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

140. Processo: JF/SP-0009043-03.2012.4.03.6181-
INQ

Voto: 3205/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO
(CP, ART. 171, §3°). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL.
REVISÃO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
a possível prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3°), em razão do recebimento
indevido de benefício previdenciário de pensão por morte, no período de 05/07/2007 a 01/02/2011,
ocasionando um prejuízo de R$ 45.504,31 aos cofres públicos. 2. O Procurador da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  considerar  que:  (I)  não  há  nos  autos  indícios  que
demonstrem  que  os  investigados  falsificaram  a  CTPS  do  falecido  e  o  livro  de  registro  de
empregados  do  suposto  empregador;  (II)  não  há  começo  de  prova  material  a  respeito  do
envolvimento dos mesmos investigados na apresentação de guias de recolhimento do fundo de
garantia e informações previdenciárias fraudadas; (III)  os fatos ocorreram há muitos anos e a
Polícia Federal não conseguiu reunir elementos convincentes de prova acerca da materialidade e
autoria  delitivas  até  o  presente  momento.  3.  O Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  por
considerar  que  há  indícios  suficientes  de  materialidade  e  autoria.  4.  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. 5. Na hipótese, conforme relatado
pela  Autoridade  Policial,  verificou-se  que  houve  cômputo  de  tempo  indevido  para  cálculo  de
concessão do benefício, junto a determinada empresa, no período de 02/01/2006 a 25/03/2006,
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que garantia a qualidade de segurado ao instituidor que veio a óbito em 25/03/2006. Tal período
também foi incluído extemporaneamente no CNIS em 21/05/2007. 6. Com isso, o falecido teve
suas informações encaminhadas por GFIP em 21/05/2007 estabelecendo um vínculo de trabalho
de aproximadamente 03 meses, suficientes para caracterizar o reingresso no sistema e garantir o
direito  ao  benefício  previdenciário  a  sua  dependente.  Mas,  conforme  declarações  da  sócia-
proprietária  da  empresa,  o  falecido  nunca  foi  seu  funcionário.  7.  Dessa  forma,  afigura-se
prematuro  o  arquivamento  do  procedimento  no  atual  estágio  das  investigações,  porquanto,
inexistente demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência de justa causa, impõe-se
o prosseguimento  da persecução penal,  por  força dos  princípios  da obrigatoriedade da Ação
Penal Pública e do in dubio pro societate. 8. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

141. Processo: DPF/RDO/PA-00112/2013-INQ Voto: 3051/2016 Origem: GABPRM2-LAS - LUISA 
ASTARITA SANGOI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO
POR LEI TRABALHISTA E OMISSÃO DE REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CTPS
(CP, ARTS. 203 E 297, § 4º). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR O CRIME DO ART. 297, § 4º. ENUNCIADO N° 27 DA 2ª
CCR. CONEXÃO INSTRUMENTAL COM O DELITO DO ART. 203. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 122
DO  STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  ofício  noticiando  que  foi
protocolizado, na Justiça do Trabalho, pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado
entre  ex-empregadores  e  ex-empregado,  no  qual  este  concordava  em  receber  determinada
quantia  a  título  de verbas rescisórias,  dando integral  quitação sobre as verbas trabalhistas e
previdenciárias a que fazia jus em decorrência do vínculo empregatício e abrindo mão do registro
do aludido vínculo em sua CTPS. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que a conduta se amolda ao delito do art.
203  do  CP e  foi  praticada  contra  um  só  trabalhador,  não  atingindo  o  sistema  de  órgãos  e
instituições  que  preserva  os  direitos  e  deveres  dos  trabalhadores  de  modo  coletivo.  3.
Considerando a notícia de que os ex-empregadores deixaram de registrar o vínculo empregatício
na CTPS do ex-empregado, observa-se que, além do delito de frustração de direito assegurado
por lei trabalhista, os fatos investigados também configuram, em tese, o crime previsto no art. 297,
§ 4º, do CP. 4. Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: "A persecução penal relativa aos crimes previstos
nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público Federal, por
ofenderem a  Previdência  Social".  Precedentes  do  STJ,  Terceira  Seção:  CC 135.200/SP,  DJe
02/02/2015; CC 127.706/RS, DJe 03/09/2014. 5. Em relação ao crime de frustração de direito
assegurado por lei trabalhista, a competência para processá-lo é atraída para a Justiça Federal,
por força da conexão instrumental dos delitos (CPP, art. 76, III). Incidência da Súmula nº 122 do
STJ. 6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

142. Processo: 1.17.003.000197/2012-46 Voto: 3168/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93,
ART. 62, IV). CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. CRIME
DE  NATUREZA FORMAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível
crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  praticado,  em  tese,  por
representantes  de  pessoa  jurídica.  2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do procedimento, por entender que os crimes de apropriação indébita previdenciária
(art. 168-A, CP) e de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP) possuem natureza
material e necessitam de constituição definitiva para sua consumação. 3. O crime do art. 168-A do
CP, de natureza formal, caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das contribuições
previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador, de modo que não há motivo para
obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a apurar o
prejuízo efetivamente experimentado. Precedentes do STF. 4. Não homologação do arquivamento
e designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

143. Processo: 1.23.008.000216/2015-30 Voto: 3199/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEIS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTS.  40  E  46,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  DA  LEI  Nº  9.605/98.  EXTRAÇÃO  IRREGULAR  DE  MADEIRA  DE  UNIDADE  DE
CONSERVAÇÃO  FEDERAL.  POSTERIOR  MANUTENÇÃO  EM  DEPÓSITO  DO  PRODUTO
OBTIDO  (2,83  M³  DE  MADEIRA  EM  TORAS),  EM  ZONA  DE  AMORTECIMENTO,  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 crimes ambientais, previstos nos arts.
40 e 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, tendo em vista a notícia da extração irregular de
madeira do interior de unidade de conservação federal, com a posterior manutenção em depósito,
em zona de amortecimento, do produto obtido com tal conduta (2,83 m³ de madeira em toras). 2. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, por considerar
que  a  quantidade  de  madeira  irregularmente  extraída  é  muito  pequena,  descaracterizando  a
existência de justa causa. Ressaltou que a fixação de multa administrativa já configura medida
suficiente para reprimir a conduta ilícita do agente. 3. A jurisprudência do STJ tem sido cautelosa
na aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, levando em consideração que
determinadas  agressões  "têm potencial  capacidade  de  afetar  ecossistemas  inteiros,  podendo
gerar dano ambiental irrecuperável, bem como a destruição e até a extinção de espécies da flora
e  da  fauna,  a  merecer  especial  atenção  do  julgador."  (REsp nº  1372370/RS,  5ª  Turma,  Rel.
Ministra Laurita Vaz, DJe 04/09/2013) 4. Não homologação do arquivamento e designação de
outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação de Arquivamento

144. Processo: DPF/MS-0215/2013-INQ Voto: 3149/2016 Origem: GABPR6-DRBA - 
DAMARIS ROSSI BAGGIO DE 
ALENCAR
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS DELITOS DE INCITAÇÃO AO CRIME (CP, ART. 286) E DE
DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ
FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART. 28). NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS CRIMES. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO, RESSALVADO O DISPOSTO NO ART. 18 DO CPP. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar a possível a prática dos delitos de incitação ao crime (CP, art. 286) e de
desobediência (CP, art. 330), cometidos, em tese, por integrantes de Conselho Indigenista, tendo
em vista fatos ocorridos durante reintegração de posse em fazenda, na data de 18/05/2013. 2. No
relatório elaborado pela Autoridade Policial então encarregada da reintegração, foi afirmado que,
durante  a  operação,  ouviu  rumores  de  que  integrantes  do  Conselho  Indigenista  estariam
influenciando os indígenas a não cumprirem a ordem judicial de desocupação da fazenda. 3. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do IPL, por entender que, apesar
da detalhada investigação realizada nestes autos, não há indícios de autoria e materialidade que
subsidiem uma acusação  em relação  aos  delitos  de  incitação  ao  crime  (CP,  art.  286)  e  de
desobediência (CP, art. 330), cometidos, em tese, por integrantes do Conselho Indigenista. 4. O
Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  aduzindo  que  as  informações  contidas  nos  autos
revelam um contexto  fático  turbulento  no  qual,  em princípio,  há  indícios  de  descumprimento
doloso e deliberado de decisão judicial. Considerou que os depoimentos colhidos, os materiais
apreendidos com o investigado não-indígena e as características do confronto havido corroboram
tal  assertiva.  5.  Ressalte-se,  inicialmente,  quanto  à  suposta prática de incitação  ao crime de
desobediência (CP, art. 286), que, dos discursos dos representantes das instituições, é possível
verificar um contexto de apoio à causa indígena e ao pleito por eles defendidos, sem incitação a
atos  de  violência  ou  criminosos.  Os representantes  das  instituições,  ao  discursarem,  apenas
cumpriram e cumprem o papel de defensores dos direitos dos povos indígenas. 6. Destaque para
o depoimento do Procurador da República que atua diretamente na área, há cerca de 15 anos
(visitando pessoalmente e com frequência as aldeias indígenas e conhecendo diversos caciques e
demais apoiadores das atividades indígenas), prestado perante CPI estadual acerca do assunto
objeto desta investigação. Em suas ponderações, o Membro do MPF deixa claro que, ao longo do
desempenho  de  seu  trabalho,  não  constatou  que  membros  do  referido  Conselho  Indigenista
tenham  atuado  com  o  objetivo  de  incitar  violência  ou  atrapalhar  o  cumprimento  de  ordens
judiciais. 7. Cumpre salientar, ainda, que foi interposto o Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, pela Comunidade Indígena, tendo sido proferida decisão, em 05/06/2013, que
deferiu o efeito suspensivo, para, imediatamente, suspender a determinação judicial que havia
ordenado  a  desocupação  da  fazenda  pelos  índios.  8.  Com  relação  ao  suposto  crime  de
desobediência  (CP,  art.  330),  de  acordo  com  o  Enunciado  n°  61  desta  2ª  CCR  Para  a
configuração do crime de desobediência, além do descumprimento de ordem legal de funcionário
público,  é  necessário  que  não  haja  previsão  de  sanção  de  natureza  civil,  processual  civil  e
administrativa,  e  que o  destinatário  da ordem seja  advertido de que  o seu não  cumprimento
caracteriza  crime.  9.  O  STJ  já  decidiu  que  para  configuração  do  crime  de  desobediência  é
necessário que haja a notificação pessoal do responsável pelo cumprimento da ordem, de modo a
se demonstrar que teve ciência inequívoca da sua existência e, após, teve a intenção deliberada
de  não  cumpri-la.  (HC  226.512/RJ,  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe
30/11/2012).  10. No caso dos autos, verifica-se que, na decisão proferida na Ação de Interdito
Proibitório, foi culminada multa diária para o caso de descumprimento da ordem. Ademais, tanto
na referida manifestação, quanto na decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse, não há
menção de que  os  destinatários  da ordem foram advertidos de  que  o seu  não cumprimento
caracterizaria  crime.  Não  foi  possível  comprovar,  ainda,  quais  foram  especificamente  os
destinatários da ordem, bem como se houve a notificação pessoal,  de modo a demonstrar  a
ciência  inequívoca.11.  Dessa  forma,  das  informações  constantes  no  IPL,  não  restaram
caracterizados os delitos de incitação ao crime (CP, art. 286) e de desobediência (CP, art. 330).
12. 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 a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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145. Processo: JF/URA-NOTCRI-0002179-
54.2015.4.01.3802

Voto: 3185/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299 C/C ART.
304). DECLARAÇÃO COM INFORMAÇÃO SUPOSTAMENTE FALSA APRESENTADA NA PRM
UBERABA/MG. MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C
LC Nº 75/93, ART. 62, IV. NÃO CONFIGURAÇÃO DO CRIME NOTICIADO. INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 1. Notícia de Fato autuada para apurar possível crime de falsidade ideológica
(CP, art. 299 c/c art. 304), tendo em vista que a investigada teria protocolado requerimento na
PRM - Uberaba/MG, com o intuito de obter auxílio do MPF para a aquisição de medicamento,
alegando que o seu alto valor impossibilitaria, com a sua renda e de meu marido, ter acesso ao
medicamento.  2.  A  investigada  informou  que  estava  grávida  e  que,  por  ser  portadora  de
heterozigose,  necessitava  fazer  uso  de  250  injeções  de  Enoxaparina,  conforme  prescrição
médica. Afirmou que o medicamento foi negado pelo plano de saúde, bem como pelos Poderes
Públicos Municipal e Estadual. Alegou, ainda, que não conseguia assumir as despesas com as
injeções,  mesmo  sendo  professora  e  seu  marido  aposentado  por  tempo  de  serviço.  3.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, considerando que,
embora  haja  elementos  a  indicar  que  a  renda da  família  da  investigada  seja  suficiente  para
custear a aquisição dos medicamentos, não se vislumbra o dolo específico consistente na vontade
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato relevante por intermédio da
declaração.  4.  O  Juiz  Federal  discordou  da  manifestação  do  MPF,  por  considerar  que  os
elementos colhidos demonstram, prima facie, que a investigada possui renda apta a custear o
tratamento médico de que necessita. 5. A declaração realizada pela investigada possui o seguinte
teor: Declaro que necessito de injeções de Enoxoparina sódica devido a uma mutação genética,
ocasionando  aborto  do  bebê  que  estou  gerando.  É  um  alto  valor,  impossibilitando  arcar
financeiramente com a renda minha e de meu marido. Para tanto, peço ajuda da união. 6. Em
depoimento, seu esposo informou que a investigada não faltou com a verdade, nem agiu com má-
fé, tanto que não ocultou nenhum fato, inclusive apresentou os documentos atinentes à ação que
ajuizara na justiça estadual, sendo que, diante do insucesso em obter o medicamento do Poder
Público,  acabou  comprando o  medicamento,  em que pese  comprometer  parte  do  orçamento
familiar. 7. Conforme ressaltado pelo Procurador da República, o custo do tratamento de fato gera
impacto no orçamento de família da classe média e não é crível supor que a investigada, quando
do pedido  de auxílio  ao MPF para obter  o  medicamento,  tivesse  conhecimento  da complexa
esfera da judicialização da saúde, tanto que fez constar na documentação apresentada ao MPF
que  fora  indeferida  liminar  em  sua  ação  na  Justiça  Estadual  em  que  pleiteia  o  mesmo
fornecimento. 8.  Ademais,  especificamente no que tange à impossibilidade financeira de arcar
com o custo do medicamento, é de se ver que seria possível ao MPF ou mesmo à eventual parte
contrária  em ação pleiteando medicamentos demonstrar que a investigada possui capacidade
econômica  para  adquirir  os  medicamentos.  Por  isso,  não  se  configura  o  crime  de  falsidade
ideológica. 9. Precedente do STJ Esta Corte já decidiu ser atípica a conduta de firmar ou usar
declaração de pobreza falsa em juízo, com a finalidade de obter os benefícios da gratuidade de
justiça, tendo em vista a presunção relativa de tal documento, que comporta prova em contrário.
(HC 218.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
16/02/2012, DJe 05/03/2012) 10. Insistência no arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do
CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

146. Processo: 1.15.002.000304/2012-11 Voto: 3046/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LIMOEIRO/QUIXADÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Ex-gestora
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do Fundo Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iguatu/CE teria deixado de
repassar,  ao INSS, a totalidade das contribuições previdenciárias descontadas dos servidores,
referentes  ao  exercício  de  2002.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Delito  de
natureza formal, cuja pena máxima cominada em abstrato é de 05 (cinco) anos de reclusão. Não
ocorrência de parcelamento do débito tributário. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III).
Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art.  107, IV). Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

147. Processo: 1.19.005.000043/2015-11 Voto: 3171/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Informações  de  que
correspondente bancário, durante determinado período, não procedeu à prestação de contas à
CEF  em  tempo  hábil,  ou  seja,  no  dia  seguinte  às  movimentações  financeiras.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Os responsáveis pelo correspondente bancário afirmaram
que houve um roubo no referido estabelecimento e que, por esta razão, surgiu uma diferença de
caixa.  Condutas que podem configurar,  em tese,  irregularidades administrativas,  em razão da
diferença de caixa  ocasionada pela  não prestação de contas.  Não verificação,  nos autos,  de
indícios  concretos  de  eventual  apropriação  indébita  por  parte  dos  responsáveis  pelo
correspondente bancário. Manifestação do Delegado de Polícia Federal pela não instauração de
IPL, uma vez que não se vislumbrou a prática de crime nos fatos noticiados. Ausência de justa
causa para persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18
do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

148. Processo: 1.30.001.003781/2012-31 Voto: 2794/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática dos crimes de lesão corporal grave e abuso
de autoridade, agravados pela tortura (na forma da lei vigente nos anos de 1970 e 1971), por
parte de agentes estatais ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), em desfavor de
vítima oponente do regime militar.  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos
ocorridos em 1970. Extinção da punibilidade em relação a dois dos suspeito, em razão do óbito
(CP, art.  107, I).  Quanto aos demais possíveis responsáveis, não há elementos suficientes de
autoria  delitiva.  Dos  depoimentos  constantes  dos  autos,  uma  das  testemunha  teria  indicado
nomes de eventuais envolvidos. Entretanto, tais suspeitos foram indicados como torturadores do
DOPS à época dos fatos, e não os que praticaram condutas especificamente contra a vítima.
Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  ou  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Pedido de vista realizado por Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

59



Ata – 644ª Sessão  de Revisão                                                                                                                                                                                          PGR-00154256/2016

149. Processo: PR/SP-3000.2013.000675-5-INQ Voto: 3278/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES.  REMESSA  DE  COCAÍNA  AO  EXTERIOR.  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÃO.  POSTAGEM  EM  CURITIBA.  LOCAL  DA  CONSUMAÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DO
PROCURADOR  DA REPÚBLICA SUSCITADO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a
suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c 40 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a remessa,
postal, de cocaína para Espanha. 2. O Procurador da República atuante em Curitiba declinou de
suas atribuições em favor da Procuradoria da República em São Paulo, por entender aplicável ao
caso o Enunciado nº 56 da 2ª CCR e a Súmula 528 do STJ, a qual preconiza que compete ao juiz
federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o
crime de tráfico internacional. 3. Ao ser designado, o Procurador da República oficiante em São
Paulo suscitou o conflito negativo de atribuições ao entendimento de que o local do crime é a
cidade onde foi feita a postagem da droga. 4. Em situações análogas, o STJ firmou entendimento
no sentido de que o crime consuma-se com o ato de remeter a droga, com competência do Juízo
do local em que ocorre a postagem, sendo irrelevantes o local da apreensão ou a chegada da
droga ao destinatário (e.g.: CC 41.775/RS, CC 107.229/SP, CC 112.282/SP, CC 126.577/SP, CC
135.167/RJ,  CC 138.395/RJ,  138.609/SP,  CC 139.831/GO).  5.  Ainda,  incide  ao  caso  a  nova
redação do Enunciado nº 56 desta 2ª CCR A persecução penal nos casos de tráfico internacional
de entorpecentes por via postal é da atribuição de membro do Ministério Público Federal oficiante
no local onde a droga é apreendida, no caso de ingresso do entorpecente no País, ou onde a
droga é postada, no caso de entorpecente remetido com destino ao exterior 6. No caso presente,
em que se  analisa  a  remessa da  droga para  o  exterior,  a  encomenda contendo a droga foi
postada na Empresa de Correios e Telégrafos  ECT em Curitiba/PR. 7. Pelo conhecimento do
presente conflito  negativo e,  no mérito,  por  sua procedência  para reconhecer a atribuição do
Procurador da República suscitado.

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

150. Processo: DPF/MS-0073/2015-INQ Voto: 3270/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA
(CP, ART. 273, §1º). MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO A OUTRO MEMBRO DO MPF EM PONTA
PORÃ/MS.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  (CPP,  ART.  28  C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV).
HIPÓTESE  DE  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  APREENSÃO  DE  MEDICAMENTO  REMETIDO
PELOS CORREIOS,  VIA ENCOMENDA NACIONAL,  QUE SE DEU NA CIDADE DE CAMPO
GRANDE/MS.  ATRIBUIÇÃO  PELO  LOCAL  DA  APREENSÃO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO. 1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar suposto crime contra a
saúde pública (CP, art. 273, § 1º), em razão da apreensão de medicamento sem registro no órgão
competente. 2. O Procurador da República oficiante na cidade de Campo Grande/MS promoveu o
declínio de atribuições para o MPF em Ponta Porã/MS, por entender que, embora a apreensão da
mercadoria tenha ocorrido em Campo Grande/MS, qualquer diligência destinada a identificar os
envolvidos precisará ser realizada em Ponta Porã/MS. 3. O Juiz Federal, por sua vez, sustentou
que de acordo com o art. 70 do CPP a competência é determinada, de regra, pelo lugar em que
se consumar a infração. Assim, por se tratar de crime permanente, a consumação se daria quando
da cessação dessa permanência, o que, no caso, teria se dado no momento da apreensão dos
medicamentos, ocorrido na cidade de Campo Grande/MS. 4. Em casos análogos, o eg. Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades, formulando a Súmula nº 151,
fixando a competência para eventual ação penal por crime de contrabando ou descaminho pelo
lugar da apreensão do bem, ainda que as apurações preliminares indiquem que o crime tenha se
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consumado em outro local; e a Súmula nº 528, determinando ao juiz federal do local da apreensão
da droga, remetida do exterior pelo via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional.
5. Desse modo, tem-se que a atribuição para apuração do fato noticiado incumbe ao Procurador
da  República  oficiante  em  Campo  Grande/MS,  localidade  em  que  foram  apreendidas  as
mercadorias. 6. Não homologação do declínio de atribuições.

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. Brasilino Pereira dos Santos.

151. Processo: JF/CE-0006011-91.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3269/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE (CP, ART. 155, §4º, II). MPF: BIS IN IDEM.
ARQUIVAMENTO  PARCIAL  DO  MAGISTRADO.  REMESSA DOS  AUTOS  A  ESTA 2ª  CCR
(ARTIGO  28  DO  CPP CC.  O  ARTIGO  62,  INCISO  IV,  DA LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO
PREMATURO.  ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  DA  REPÚBLICA  EM  TOCANTINS.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado com o fim de apurar a prática de crime de furto mediante fraude
(art. 155, §4º, II do Código Penal), tendo em vista a existência de pagamentos fraudulentos, via
internet, de tributo estadual (IPVA), com suposto desvio de valores de correntistas da CEF no
Estado do Tocantins. 2. Consta dos autos que a fraude se dava por meio de boletos bancários,
tendo  a  CEF  noticiado  a  contestação  de  débito  nas  contas  de  4  (quatro)  clientes.  Após  o
cruzamento de dados entre os boletos contestados e a Base Nacional de Fraudes Bancárias, teria
restado apenas um boleto tido como fraudado. 3. Ocorre que o referido boleto seria objeto da
investigação realizada no IPL nº 415/2010, conduzida no Estado do Ceará, que identificou grupo
criminoso atuando naquele estado e em outros estados da federação. Dessa forma, os autos
foram remetidos a Justiça Federal  no Ceará.  4. O Procurador oficiante no Ceará promoveu o
arquivamento do presente feito em homenagem ao princípio do non bis in idem, já que o fato aqui
investigado seria também objeto do IPL nº 415/2010, que teria redundado em duas ações penais
que, inclusive, se encontrariam em fase de apelação. 5. O Juiz Federal, por sua vez, reconheceu
o  bis  in  idem  em  relação  ao  crime  perpetrado  por  meio  do  boleto  objeto  da  investigação,
promovendo,  assim,  seu  arquivamento.  Entretanto,  vislumbrou  que  remanesceriam  boletos
contestados os quais entendeu que deveria ser dado seguimento ao procedimento investigatório,
afirmando, contudo, não possuir competência para processar e julgar o feito, haja vista que as
fraudes destes boletos teriam se dado em contas da CEF mantidas em agência de Palmas/TO. 6.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do artigo 28 do
Código de Ritos Penais cc. o artigo 62,  inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93. 7. De fato,
mesmo tendo havido o cruzamento de dados na Base Nacional de Fraudes Bancárias, faz-se
necessário a realização de diligências junto a CEF para esclarecer se os débitos contestados,
referentes aos boletos remanescentes, não foram objeto de crime. 8. Nesse esteira, tendo em
vista que a competência para processar e julgar o crime de furto mediante fraude eletrônica é
fixada perante o Juízo do local da conta bancária fraudada e, no caso, estas encontram-se em
agências da CEF na cidade de Palmas/TO, a atribuição pra prosseguir na persecução penal é do
Procurador da República oficiante naquela cidade. Precedente STJ (CC 132024/SP, Min.  Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, Dje 16/10/2014) 9. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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152. Processo: JF/CE-0006877-41.2011.4.05.8100-
INQ

Voto: 3271/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  PEDOFILIA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28,C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.
POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER OS FATOS. ARQUIVAMENTO
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de
pedofilia, descritos nos arts. 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/90, tendo em vista disponibilização, em
grupo fechado de pedofilia na internet, material de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e
adolescentes.  2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, em
razão  da  inexistência  de  indícios  que  apontem para  a  materialidade  do  delito,  uma vez  que
inexistem  provas  do  compartilhamento  ou  armazenamento  de  material  de  teor  pornográfico
envolvendo crianças e adolescentes nos equipamentos apreendidos na residencia do investigado.
3. O Juízo Federal, no entanto, vislumbrou diligências capazes de melhor elucidar os fatos. 4. No
atual  estágio  da  persecução  criminal,  apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes
elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas e após esgotadas as diligências
investigatórias,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa
excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 5. No caso
em apreço, como bem assentou o Juiz, existem outros IP's que teriam sido utilizados pelo usuário
investigado e que não foram verificados pela autoridade policial. Ainda, com relação ao IP que deu
azo  a presente investigação,  e  que  seria  proveniente  de um computador  localizado  em uma
empresa, não consta dos autos a oitiva dos funcionários da empresa que poderiam ter utilizado de
tal  computador.  6.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

153. Processo: JF/CE-0009404-24.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3318/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE FURTO (CP, ART. 155). SUBTRAÇÃO DE BEM DO
IBGE. RES FURTIVA QUE FOI ESTIMADA EM R$ 1.000,00. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO
DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  ARRIMO  NA AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  DE  AUTORIA
DELITIVA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  MATERIALIDADE  DELITIVA.  NECESSIDADE  DE
DILIGÊNCIAS  PARA  EXAURIR  A  ELUCIDAÇÃO  DA  RESPECTIVA  AUTORIA  CRIMINOSA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar possível crime de furto (artigo 155, caput, do
Código  Penal),  tendo  em vista  subtração de  um computador  de bolso  (PDA)  pertencente ao
acervo patrimonial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, no dia 23 de novembro
de 2010, durante realização do Censo 2010, no Município de Mulungu/CE. 2. O valor aproximado
do bem subtraído foi calculado em R$ 1.000,00 (mil reais). Requisitada a instauração de inquérito
policial,  foram  colhidas  declarações  de  uma  Agente  Censitário,  que,  ao  perceber  a  falta  do
equipamento  eletrônico  portátil,  informou  o  fato  à  autoridade  policial  local,  aduzindo  que  tal
extravio do bem, com subsequente furto, se deu dentro da própria sede do escritório do Censo no
Município de Mulungu-CE, mas que, por razões burocráticas, sequer foi possível determinar qual
agente teria feito anteriormente carga do equipamento. 3. Pedido de arquivamento do apuratório
em Juízo pelo Procurador da Republica oficiante, com amparo na ausência de indícios mínimos
da  autoria  do  delito  examinado..  4.  Discordância  do  Juiz  Federal,  que  indeferiu  o  pleito  de
arquivamento, assinalando, para tanto, a necessidade de exaurimento de diligências elucidativas
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da autoria criminosa. 5. 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. 6.
Razão assiste ao Julgador. Arquivamento prematuro. 7. No atual estágio da persecução criminal,
apenas  seria  admitido  o  arquivamento  se  ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  da
materialidade delitivas,  e  após esgotadas todas 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.  8.  No  caso  em  apreço,  como  realçou  o
Magistrado, apesar de o IPL ter sido instaurado há mais de 5 (seis) anos, verifica-se que, de fato,
não foi exaurida a realização de diligências no intuito de esclarecer a autoria do fato criminoso, a
exemplo, dentre outras, de se perquirir junto ao Instituto Federal se o aparelho furtado é passível
de utilização  telefônica,  se existem cadastros  do  IMEI  em operadoras de telefonia  móvel,  se
existem imagens do local do fato, porquanto presentes nos autos informações qualificativas e
suficientes acerca do equipamento furtado. 9. Logo, repousando no feito prova da materialidade
de tal  delito,  mostra-se  necessária  a  adoção de  medidas  investigatórias  visando a  exaurir  e
elucidar a respectiva autoria dos fatos analisados. 10. Designação de outro Membro do MPF para
prosseguir na persecução penal.

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

154. Processo: JF-GRU-0005877-47.2015.4.03.6119-
TC

Voto: 3277/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 19ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. MPF:
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: DISCORDÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  INAPLICABILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar a prática de crime ambiental, previsto no art. 48 da Lei nº 9.605/98, tendo em vista a notícia
que  particular  teria  promovido  degradação  ambiental  consistente  na  construção  de  diversos
objetos  de  recreação  em  área  de  preservação  permanente.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento, por considerar diminuto o dano ambiental,
sendo as reprimendas administrativas aplicadas, somadas à assinatura de termo de compromisso
pelo  investigado,  respostas suficientes  para a  ilicitude  apresentada.  3.  Discordância  do Juízo
Federal que entendeu a dimensão do dano ambiental em questão não autorizaria a conclusão de
ausência de crime por eventual insignificância. Aduziu, ainda, que a penalidade administrativa não
excluiria a sanção penal,  além de não haver provas nos autos de que o autor  do fato tenha
assinado termo de compromisso e cumprido as obrigações dele decorrentes. 4. 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)  5.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

155. Processo: JF/MG-0023986-39.2015.4.01.3800-
NOTCRI

Voto: 3317/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: NF. SUPOSTOS CRIMES DO ART. 1º, INC. VI, DA LEI Nº 9.613/98 E DO ART. 1º DA LEI Nº
8.137/90. RIF ENVIADO AO MPF PELO COAF. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. MPF: PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  AMPARO  NA  AUSÊNCIA  DE
MATERIALIDADE DELITIVA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REMESSA DOS AUTOS A
ESTA 2ª  CCR.  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE
DOS CRIMES NOTICIADOS E DO CRIME ANTECEDENTE EM LAVAGEM DE ATIVOS (ART. 2º
OU 11 OU 22 DA LEI Nº 7.492/86). NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA O
ESCLARECIMENTO  DOS  FATOS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado para
apurar os supostos crimes do art. 1º da Lei nº 9.613/98 e do art. 1º da Lei nº 8.137/90, tendo em
vista envio ao Ministério Público Federal de Relatório de Inteligência Financeira pelo Conselho de
Controle  de  Atividades  Financeiras   COAF,  informando  movimentações  atípicas,  em  contas
correntes, pelos investigados. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador
oficiante, ancorado na ausência de materialidade delitiva e, por conseguinte, na desnecessidade
de continuação das investigações penais. Quanto ao crime fiscal, assinalou o Membro ministerial
não haver constituição definitiva de crédito, de sorte que, sendo o delito material, imprescindível
se mostra o correspondente encerramento do procedimento tributário como condição objetiva de
punibilidade.  3.  Discordância  do  Magistrado.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (art. 28 da Lei Penal Adjetiva cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei
Complementar nº 75/93). 5. Arquivamento prematuro. 6. Fortes indícios de autoria e materialidade
de crime tributário e de lavagem de ativos, com possível antecedente em crime contra o Sistema
Financeiro Nacional ou contrabando. 7. É comum que os RIFs do COAF apurem movimentações
financeiras atípicas, a apontar para o cometimento de ilícitos penais, dentre os quais contra o
SFN,  de  competência  da  Justiça  Federal.  8.  Também,  não  se  desconhece  a  existência  de
esquemas fraudulentos atuantes no ramo alimentício, onde quadrilhas estruturadas se formam
para  transformar  vale-refeição  em  dinheiro,  mediante  criação  de  empresas  fantasmas,  para
debitar valores de créditos constantes dos cartões de trabalhadores, recebendo das sociedades
administradoras  de  tais  cartões  os  aparelhos  que  debitam os  valores  gastos  pelo  verdadeiro
detentor do vale eletrônico.  9. No caso em exame, a sociedade investigada atuaria no ramo de
representação  comercial  de  produtos  alimentícios,  bebidas  e  fumo,  tendo  sido  criada  em
setembro/2009, com capital social de R$ 5.000,00, sem registro de funcionários. Todavia, tal ente
coletivo movimentou o equivalente a R$ 5.500.960,00, no período de 01/06/2011 a 31/01/2012,
em contas correntes próprias e de terceiros, movimentação esta considerada incompatível com o
patrimônio, a atividade econômica e a capacidade financeira dos correntistas, além de destoantes
da rendas declaradas ao Fisco. 10. Logo, não se justifica, a priori, movimentação financeira tão
vultosa sem informação da respectiva origem de tais recursos, o que leva a despertar indícios de
que  a  sociedade  titular  pode  participar  de  compra  e  venda  fraudulenta  de  vales-refeição,
notadamente por haver nos autos notícia de que os destinatários das altas quantias constam de
outras  comunicações  suspeitas  da  ocorrência  do  mesmo  ilícito.11.  Não  obstante  isso,  o
Procurador oficiante não procedeu ao exaurimento das diligências necessárias para investigar a
origem dos recursos movimentados atipicamente (perquirindo eventual ocorrência de crimes de
contrabando de cigarros e contra  o SFN,  dada a atuação em ramo alimentício,  onde se tem
verificado, comumente, troca e desconto ilegal de vale-refeição por dinheiro), para arquivar, de
forma segura e convincente, os autos deste caderno investigatório. Ademais, vale frisar que o
Parquet  oficiante  sequer  determinou  expedição  de  ofício  à  Receita  Federal,  para  coletar
informações acerca da existência, ou não, de constituição definitiva de crédito fiscal, para se falar
em  delito  material  e  correspondente  encerramento  tributário  como  condição  objetiva  de
punibilidade.12. Sendo assim, por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e
do in dubio pro societate, se mostra viável a adoção das seguintes diligências elucidativas dos
fatos noticiados, sem prejuízo de outras reputadas indispensáveis: i) requisição à Junta Comercial
em  Minas  Gerais  de  cópia  do  contrato  social  (e  de  eventuais  alterações  contratuais)  da
microempresa mencionada no RIF, a fim de comprovar composição societária; ii)  requisição à
RFB de análise da evolução patrimonial  dos sócios do referido ente  coletivo,  bem como dos
terceiros  beneficiários  e  depositantes  financeiros,  com informações  acerca  de  procedimentos
fiscais  já  instaurados,  e  de  fiscalização  in  loco  (auditoria  operacional  no  estabelecimento
suspeito);  iii)  solicitação às operadoras de cartão atuantes no ramo de vales-refeição e vales-
alimentação de cópia de eventuais contratos firmados com a sociedade empresária investigada
nos períodos declinados no relatório do COAF; e iv) levantamento de vínculos empregatícios dos
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investigados, inclusive com o Poder Público, de viagens ao exterior, de registro de bens móveis e
imóveis em cartórios,  de registro de armas e de compatibilidade da localização da sociedade
empresária com o tipo de atividade realmente desempenhada, notadamente movimentação de
clientela. 13. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

156. Processo: JF/PR/CUR-5035469-
39.2011.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3281/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90).
MPF: ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28, DO CPP, C/C O ART. 62, IV,
DA  LC  75/93.).  ATIPICIDADE  NÃO  VERIFICADA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível prática de crime contra a
ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º, II), em razão de sociedade empresária ter deixado de
recolher parte do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o rendimento do trabalho assalariado.
2. O Procurador oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a conduta dos
representantes da empresa não trouxe perigo concreto ao bem jurídico tutelado, já que, uma vez
declarado, o valor inevitavelmente terá de ser recolhido quando a Receita Federal exigir. Ainda,
sustentou que não se verificou a existência de fraude na ação da empresa, não tendo havido
omissão ou declaração falsa, mas simples inadimplemento de tributos declarados. 3. Discordância
do Juízo Federal e remessa dos autos a essa 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV
da Lei Complementar nº 75/93. 4. O art. 2º, II, da Lei 8.137/90 prevê que constitui crime contra a
ordem tributária "deixar de recolher, no prazo legal,  valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos
cofres públicos".  Verifica-se,  portanto,  que  o tipo não exige a  ocorrência  de fraude para  sua
configuração, descrevendo tão somente a mera inadimplência de tributos cobrados ou retidos pelo
substituto tributário. 5. Ainda, quanto ao dolo, é firma a jurisprudência do STJ no sentido de que O
tipo penal previsto no art. 2°, II, da Lei n. 8.137/1990 não exige elemento subjetivo específico, mas
apenas o ato voluntário de deixar de repassar ao fisco o valor do tributo descontado ou cobrado
de terceiro na qualidade de sujeito passivo da obrigação, ainda que declarado, sendo irrelevante o
especial  fim  de  se  apropriar  de  tal  numerário  ou  de  obter  proveito  particular  com  o  crime.
Precedentes  (AgRg  no  AREsp  772503/SC,  Min.  Rogério  Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  Dje
29/02/2016;  RHC  42923/SC,  Min.  Félix  Fischer,  Quinta  Turma,  Dje  29/06/2015).  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. Brasilino Pereira dos Santos.

157. Processo: JF-RJ-2004.51.01.514447-4-INQ Voto: 3279/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO (LEIº 7.492/86,
ART. 22) E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º I  E II). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento instaurado para apuração da
prática dos crime de evasão de divisas (Lei nº 7.492/86, art. 22) e crime contra a ordem tributária
(Lei nº 8.137/90, art. 1º, I e II), em razão de particular manter conta bancária não declarada no
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exterior. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender
não indícios de materialidade. 3. 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. 4. No caso em exame, as diligências realizadas se limitaram a oficiar a Receita Federal
do Brasil quanto a situação do crédito tributário, não havendo qualquer diligência concernente a
elucidação do crime de evasão de divisas. 5. Ainda, em que pese a RFB ter informado que o
crédito tributário em questão ter tido seu parcelamento rescindido, e que atualmente encontra-se
inscrito em dívida ativa, não tendo sido quitado nem parcelado, observa-se que o Procurador da
República oficiante  não se  manifestou quanto a  persecução penal  relativa  ao crime contra  a
ordem tributária. 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. Brasilino Pereira dos Santos.

158. Processo: JF-RJ-2011.51.01.803353-9-INQ Voto: 3284/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  LAVAGEM  DE
DINHEIRO  (LEI  N°  9.613/98,  ART.  1°,  I).  MPF:  AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  DO  CRIME  DE
LAVAGEM DE CAPITAIS.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ARTIGO 28  DO CPP CC.  O
ARTIGO 62, INCISO IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se de
procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível crime de lavagem de dinheiro
(Lei n° 9.613/98, art. 1°, I), a partir do encaminhamento pelo COAF de Relatório de Inteligência
Financeira,  informando movimentações financeiras atípicas por  parte  de empresas e  pessoas
físicas.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  após  a
realização de diligências, por não vislumbrar indícios suficientes do crime de lavagem de capitais.
Discordância do magistrado. 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. No caso, faz-se necessário o aprofundamento das investigações, com a realização
de diligências mais invasivas, visando descortinar a origem do dinheiro objeto da comunicação do
COAF, haja vista a suposta ligação de um dos investigados com pessoa que responde ação penal
por  crime de lavagem de dinheiro  oriundo do tráfico  internacional  de entorpecentes e,  ainda,
porque a transferência no valor de 25 milhões em sua conta bancária não foi  esclarecida.  5.
Ainda, quanto ao segundo investigado, é de conhecimento público a existência de investigação no
âmbito da denominada Operação Lava Jato, na qual existem indícios do cometimento do crime de
branqueamento de capitais. 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. Brasilino Pereira dos Santos.
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159. Processo: JF-SAN-0007113-79.2015.4.03.6104-
INQ

Voto: 3334/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334 DO CP). REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar
os possíveis delitos de contrabando (art. 334 do CP) e crime contra registro de marca (art. 190, I,
da Lei nº 9.279/96), em razão da apreensão pela alfândega do Porto de Santos de carga contendo
bolas de futebol contrafeitas. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito por entender que a Alfândega do Porto de Santos obstou a importação ainda na fase de pré-
despacho, antes mesmo do início de execução do delito. Ainda, quanto ao eventual crime contra a
marca, consignou ter ocorrido a decadência do direito de queixa. 3. Discordância do Juiz Federal.
4.  Verifica-se  que os  bens entraram no território  nacional,  independentemente  dos  processos
formais de sua internalização. Entender que a entrada no território nacional seria feita apenas
quando o bem fosse efetivamente liberado pelos serviços de aduana seria dizer que trazer bens
contrafeitos para o território nacional (demandando apuratório aduaneiro, laudo de constatação e
julgamento administrativo) seria apenas cogitatio, não tendo havido nenhum ato de execução do
crime ainda, posicionamento que não deve prevalecer. 5. O crime de contrabando é, como regra,
plurissubsistente,  sendo  possível  o  reconhecimento  da  tentativa.  Isso  porque  a  conduta  de
importar pode compreender uma série de ações que visem introduzir bem no território nacional. 6.
Presentes  indícios  de  autoria  e  materialidade  do  crime  de  contrabando,  deve-se  dar
prosseguimento à persecução penal, considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia o
princípio in dubio pro societate. 7. Quanto ao suposto crime contra registro de marca (art. 190, I,
da Lei nº 9.279/96), de fato tem-se que operado o prazo decadencial do direito de queixa, já que o
representante da marca teria tido conhecimento do crime no dia 12/11/2012, portanto há mais de 6
meses  (CPP,  art.  38).  8.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução penal.

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

160. Processo: JF/SP-0005471-34.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 3276/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI  Nº  11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  JUIZ  FEDERAL.  CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, I, ambos
da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 60 sementes de maconha (Cannabis Sativa
Linneu), oriundas do exterior. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos entendendo que a conduta seria ato preparatório para o delito tipificado no art. 28, § 1º
da Lei nº 11.343/06. Noutra banda, desconsiderou o enquadramento da conduta como crime de
contrabando (CP, art. 334) porquanto desproporcional a aplicação da pena de reclusão a fatos
que,  se  consumados,  seriam  puníveis  apenas  com  penas  alternativas.  Discordância  do
magistrado.  3.  Ainda  que  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 4. 4. A conduta do investigado se amolda ao art.
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33,  §  1º-I  da  Lei  nº  11.343/11,  diante  da  importação  de  insumo  ou  matéria-prima  para  a
produção/confecção  do  entorpecente.  Precedentes  STJ  (AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015) 5.
Assim, independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para
cultivo e posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 6. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

161. Processo: PRM/SJR-3409.2016.000034-7-INQ Voto: 3264/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Descumprimento de ordem
judicial, por parte de testemunha de acusação que não teria comparecido a audiência. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Esclarecimento de que a testemunha estava
viajando a trabalho na data da audiência,  não conseguindo voltar a tempo de cumprir  com a
determinação. Novamente intimado,  compareceu a audiência e prestou o  depoimento.  Efetivo
cumprimento  da  determinação  judicial.  Evidente  ausência  de  dolo.  Homologação  do
Arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

162. Processo: 1.26.004.000152/2015-03 Voto: 3337/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: NF. SUPOSTO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º). RIF ENVIADO
AO  MPF  PELO  COAF.  MOVIMENTAÇÕES  FINANCEIRAS  ATÍPICAS.  PROMOÇÃO  DE
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO APURATÓRIO AO MPE PELO PROCURADOR OFICIANTE,
SOB  ALEGATIVA  DE  SE  TRATAR  O  CRIME  ANTECEDENTE  (AGIOTAGEM)  AO  DE
BRANQUEAMENTO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVISÃO (ENUNCIADO Nº
33  DA 2ª  CCR).  DECLÍNIO  INADEQUADO.  INTERMEDIAÇÃO  INFORMAL E  INDEVIDA DE
RECURSOS  DE  TERCEIROS.  ATIVIDADE  FINANCEIRA  EQUIPARADA  À  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  OPERAÇÕES DE CARÁTER EMINENTEMENTE BANCÁRIO.  EXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS DO CRIME DO ART. 16 CC. O ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.492/86.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERA (ART. 26 DA PREDITA LEGISLAÇÃO). PRECEDENTE
DO STJ.  INCIDÊNCIA DA SÚM.  Nº  122 DO STJ EM RELAÇÃO AOS CRIMES ESTADUAIS,
DADA A CONEXÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA, AINDA, DE FORTES INDÍCIOS DE
SONEGAÇÃO  DE  TRIBUTO  FEDERAL.  RENDA E  PATRIMÔNIO  DOS  INVESTIGADOS  EM
ALARMANTE  DESCOMPASSO  COM  AS  DECLARAÇÕES  PRESTADAS  AO  FISCO.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ELUCIDATIVAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de fato  que  foi  instaurada  para  apurar
suposto crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista envio ao Ministério Público Federal de
Relatório de Inteligência Financeira pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras  COAF,
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informando movimentações atípicas, em contas correntes, de valores incompatíveis com rendas,
patrimônios e ocupações profissionais declaradas ao Fisco, no importe de R$ 8,16 (oito milhões e
cento  e  dezesseis  mil  reais),  no  período  de  01.01.2010  a  01.03.2013,  pelos  investigados,
domiciliados  em Ipubi/PE,  um deles  profissional  informal  (locador  ou  arrendatário)  e  a  outra
servidora pública municipal (professora) . 2. Promoção de declínio de atribuições do apuratório ao
Ministério  Público Estadual  pelo  Procurador  oficiante,  sob  a tese  de não se  tratar  a  conduta
antecedente (agiotagem) à de lavagem de capitais de delito contra o Sistema Financeiro Nacional,
a afastar, na hipótese, a competência da Justiça Federal para exame do feito. 3. Remessa dos
autos  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  (Enunciado  nº  33  deste  Colegiado).  4.
Declínio inadequado. 5. É comum que os Relatórios de Inteligência Financeira do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras (COAF) apurem movimentações financeiras atípicas, a apontar
para  o  cometimento  de  ilícitos  penais,  dentre  os  quais  crimes  contra  o  Sistema  Financeira
Nacional,  de  competência  da  Justiça  Federal.  6.  Investigados que  intermediavam,  informal  e
indevidamente,  recursos  de  terceiros,  fazendo  funcionar  atividade  equiparada  à  instituição
financeira. 7. Conduta em exame que pode se amoldar, em tese, ao tipo penal previsto no art. 16
cumulado com o art.  1º,  Parágrafo Único, da Lei nº 7.492/86, sendo, em razão do art.  26 da
mesma Legislação, de atribuição do Parquet Federal  a apuração do feito.  Não obstante isso,
ainda que a atividade investigada não se equiparasse a uma instituição a financeira, poder-se-ia
restar  configurado  o delito  em alusão,  dado  o caráter  típico  bancário  de  algumas operações
financeiras  analisadas.  Precedente,  mutatis  mutandis,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (CC
115.338/PR,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
26/06/2013, DJe 13/08/2013). 8. Presença de fortes indícios da prática da infração penal acima
descrita, de competência da Justiça Federal, sendo de rigor a aplicação da Súmula nº 122 do
Superior Tribunal de Justiça à hipótese em comento,  diante da conexão fático-probatória, aos
eventuais delitos conexos (lavagem de ativos com antecedente em crime contra a Administração
Pública Municipal e eventuais falsidades e sonegações fiscais estaduais).  9. Além disso, há nos
autos fortes indícios da prática de crimes de sonegações de imposto de renda (tributo federal) -
também de  competência  da  Justiça  Federal  -,  como  antecedentes  ao  de  branqueamento  de
capitais  (atente-se  que  parte  dos  fatos  ocorreu  sob  a  égide  da  nova  Lei  nº  12.683/2012),
porquanto as rendas declaradas à Receita Federal e contantes de cadastros de vínculos públicos
destoam, com muito alarde, das rendas e valores movimentados pelos investigados em contas
correntes,  não  se  justificando  tais  operações  atípicas  sem  a  adoção  de  nenhuma  medida
elucidativa a perquirir a origem desses recursos financeiros tão vultosos. 10. Não obstante isso, o
Procurador  oficiante  não  procedeu  à  realização  de  diligências  necessárias  para  investigar  a
origem  dos  recursos  movimentados  atipicamente  (perquirindo  eventual  ocorrência  de  crimes
tributários de competência federal, seja como antecedente à lavagem de ativos, seja como delito
autônomo), antes de declinar, de forma segura e convincente, os autos deste caderno inquisitivo,
máxime porque a investigada constou, ainda, de outras comunicações de operação suspeita e de
valores mobiliários (CVM), consoante documentos anexados ao RIF.  11. Não homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual 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 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. Brasilino Pereira dos Santos.

163. Processo: JF/URA-NOTCRI-0005340-
72.2015.4.01.3802

Voto: 3311/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: IPL. SUPOSTOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 38 OU NO ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. MPF:
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO.  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  FATOS  QUE,  APESAR  DE  NÃO  SE  AJUSTAREM  AO  ART.  38  DA LEI  Nº
9.608/98,  SE  AMOLDAM,  EM  TESE,  AO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  48  DA  MESMA
LEGISLAÇÃODESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
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PENAL. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar suposto crime descrito no art. 38 ou no
art.  48  da  Lei  nº  9.605/98,  tendo  em vista  intervenções  realizadas  em área  de  preservação
permanente do Rio Grande, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Volta Grande, no
Município de Uberaba/MG. 2. Peritos que compareceram ao local referenciado e apresentaram
laudo técnico, dando conta de construção de casa em madeira, situada a 40 metros da lâmina
d'água  da  citada  área  de  APP,  sem  autorização  do  órgão  ambiental  competente,  destruindo
vegetação  nativa,  impedindo  e  dificultando  sua  regeneração  e  comprometendo  as  relevantes
funções ambientais, não tendo ocorrido tal supressão por utilidade pública ou interesse social.
Consta do citado parecer técnico que: "Os arquivos digitais indicando o nível de água mínimo e a
cota de desapropriação da UHE de Volta Grande não foram fornecidos pela concessionária". 3.
Pedido de arquivamento do apuratório  em Juízo pelo  Procurador da República  oficiante,  que
argumentou, diante da conclusão pericial de ter a intervenção se dado fora da faixa de 30 metros
em relação à margem do citado reservatório, constituírem as normas do novo Código Florestal
novatio legis in mellius no âmbito penal,  retroagindo em benefício do infrator.  Pontuou, nesse
passo, que a conduta examinada não se amolda ao delito previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98. 4.
Discordância da Juíza Federal, que indeferiu o pleito de arquivamento, por entender existentes a
autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 38 ou no art. 48 da Lei nº 9.605/98 e no 20
da Lei nº 4.947/66. Assinalou que os dados técnicos se apoiaram no art. 62 da Lei nº 12.651/12,
acerca da extensão da área a ser considerada como APP, dispositivo este que padece de vício de
inconstitucionalidade, de sorte que a norma aplicável à espécie é a estabelecida pela Resolução
n° 302/2002 do CONAMA. 5. 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). 6. Arquivamento inadequado.

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. Brasilino Pereira dos Santos.

164. Processo: JF/URA-NOTCRI-0005372-
77.2015.4.01.3802

Voto: 3312/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: IPL. SUPOSTOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 38 OU NO ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. MPF:
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO.  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  FATOS  QUE,  APESAR  DE  NÃO  SE  AJUSTAREM  AO  ART.  38  DA LEI  Nº
9.608/98,  SE  AMOLDAM,  EM  TESE,  AO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  48  DA  MESMA
LEGISLAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar suposto crime descrito no art. 38 da Lei
nº 9.605/98, tendo em vista intervenções realizadas em área de preservação permanente do Rio
Grande,  às  margens do reservatório  da Usina  Hidrelétrica  de Volta  Grande,  no Município  de
Uberaba/MG. 2. Peritos que compareceram ao local referenciado e apresentaram laudo técnico,
dando conta de: intervenção em uma área de 10m x 98m de preservação permanente, totalizando
980m metros quadrados de APP, onde foi efetuada a limpeza de vegetação rasteira (gramíneas).
O lote  possui  10m de  largura  por  98m de comprimento.  No  local  existe  urna  construção  de
madeirit com coberturas de telhas Etemit com 30 m quadrados de área construída. Consta do
citado parecer técnico que: "Os arquivos digitais indicando o nível de água mínimo e a cota de
desapropriação da UHE de Volta Grande não foram fornecidos pela concessionária". 3. Pedido de
arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República oficiante, que argumentou,
diante da conclusão pericial de ter a intervenção se dado fora da faixa de 30 metros em relação à
margem do citado reservatório, constituírem as normas do novo Código Florestal novatio legis in
mellius  no  âmbito  penal,  retroagindo  em benefício  do  infrator.  Pontuou,  nesse  passo,  que  a
conduta examinada não se amolda ao delito previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98. 4. Discordância
da Juíza Federal, que indeferiu o pleito de arquivamento, por entender existentes a autoria e a
materialidade dos crimes previstos no art. 38 ou no art. 48 da Lei nº 9.605/98 da Lei Ambiental.
Assinalou que os dados técnicos se apoiaram no art. 62 da Lei nº 12.651/12, acerca da extensão
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da  área  a  ser  considerada  como  APP,  dispositivo  este  que  padece  de  vício  de
inconstitucionalidade, de sorte que a norma aplicável à espécie é a estabelecida pela Resolução
n° 302/2002 do CONAMA. 5. 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). 6. Arquivamento inadequado.

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. Brasilino Pereira dos Santos.

165. Processo: JF/URA-NOTCRI-0005373-
62.2015.4.01.3802

Voto: 3282/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 38) MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO
INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar supostos crimes descritos no art. 38 da
Lei nº 9.605/98, tendo em vista intervenções realizadas em área de preservação permanente do
Rio Grande, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Volta Grande, no Município de
Uberaba/MG. 2. Laudo pericial que, utilizando-se de parâmetro estabelecido na Lei nº 12.651/12,
concluiu pela impossibilidade de avaliar se os danos ambientais encontram-se ou não em APP, já
que  a  delimitação  depende  de  material  solicitado  à  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais
CEMIG,  e  se  encontra  em  fase  de  levantamento  de  campo.  3.  O  Procurador  da  República
oficiante  promoveu o arquivamento  argumentando que,  diante  da  conclusão  pericial  de  ter  a
intervenção se dado fora da faixa de 30 metros em relação à margem do citado reservatório, a
ocupação estaria fora do que a Lei nº 12.651/12 considera como de preservação permanente,
constituindo  as  normas  do  novo  Código  Florestal  novatio  legis  in  mellius  no  âmbito  penal,
retroagindo em benefício do infrator. 4. Discordância da Juíza Federal, por entender configurado o
crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98, ou mesmo, subsidiariamente, o do art. 48 do mesmo
diploma. Assinalou que os dados técnicos se apoiaram no art. 62 da Lei nº 12.651/12, acerca da
extensão  da  área  a  ser  considerada  como  APP,  dispositivo  este  que  padece  de  vício  de
inconstitucionalidade, de sorte que a norma aplicável à espécie é a estabelecida pela Resolução
n° 302/2002 do CONAMA que define a extensão da área de preservação permanente, em zona
rural, de 100 metros. Dessa forma, como a barraca de madeira encontrava-se a 60 metros do leito
do  Rio  Grande,  entendeu  configurado  o  crime.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  CCR.  5.
Arquivamento inadequado. 6. Conduta examinada que não se afina ao crime previsto no art. 38 da
Lei nº 9.605/98. Embora não se desconheça a existência de ação direta de inconstitucionalidade
movida pela Procuradoria Geral da República (ADI 4368) junto ao Supremo Tribunal Federal, para
contestar parte da citada Lei nº 18.023/2009 do Estado mineiro, o advento da novel codificação
florestal constitui, na seara criminal, novatio legis in mellius, retroagindo, de fato, em benefício do
infrator, notadamente por não ter a Corte Maior se pronunciado, ainda, acerca do tema e por ter a
aludida ADI se debruçado sobre dispositivos do antigo Código Florestal. Logo, se não há no feito
dados  sobre  a  exigida  distância  entre  o  nível  máximo  operativo  normal  e  a  cota  máxima
maximorum da referida UHE, nos termos do art. 62 da Lei nº 12.651/12, aplica-se a legislação
ambiental estadual,  que, in casu, está disposta nos §§ 2º e 4º do art.  10 da apontada Lei nº
18.023/09. 7. Todavia, a conduta pode atrair, em tese, o delito do art. 48 da Lei nº 9.605/98, que
exige, tão só, prova de se impedir ou dificultar a regeneração, o que restou comprovado pelo
laudo do expert que: as alterações antrópicas () promoveram impactos diretos sobre o solo, a
flora, a fauna e a paisagem em local em uma extensão que se imagina possa ser superior às
dimensões dos barracos e edificações demolidas.. 8. Designação de outro Membro do MPF para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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166. Processo: JF/URA-0002222-88.2015.4.01.3802-
INQ

Voto: 3310/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 38 OU NO ART. 48 DA LEI
Nº  9.605/98  E  NO  ART.  20  DA LEI  Nº  4.947/66.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO EM JUÍZO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REMESSA DOS AUTOS A ESTE
COLEGIADO.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  FATOS  QUE,  APESAR  DE  NÃO  SE
AJUSTAREM  AO  ART.  38  DA LEI  Nº  9.608/98,  SE  AMOLDAM,  EM  TESE,  AOS  CRIMES
DESCRITOS  NO  ART.  48  DA MESMA LEGISLAÇÃO  E  NO  ART.  20  DA LEI  Nº  4.947/66.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito policial que foi instaurado para apurar supostos crimes descritos no art. 38 ou no art. 48
da Lei nº 9.605/98 e no art. 20 da Lei nº 4.947/66, tendo em vista intervenções realizadas em área
de preservação permanente do Rio Grande, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de
Volta Grande, no Município de Uberaba/MG. 2. Peritos que compareceram ao local referenciado,
no dia 07/01/2015, apresentaram laudo técnico, dando conta de construção de casa em alvenaria,
situada a 42 metros da lâmina d'água da citada área de APP, sem autorização do órgão ambiental
competente,  destruindo  vegetação  nativa,  impedindo  e  dificultando  sua  regeneração  e
comprometendo as relevantes funções ambientais, não tendo ocorrido tal supressão por utilidade
pública ou interesse social. Consta do citado parecer técnico que: "Os arquivos digitais indicando
o nível de água mínimo e a cota de desapropriação da UHE de Volta Grande não foram fornecidos
pela  concessionária".  3.  Pedido  de arquivamento do apuratório  em Juízo  pelo  Procurador da
República oficiante, que argumentou, diante da conclusão pericial de ter a intervenção se dado
fora da faixa de 30 metros em relação à margem do citado reservatório, constituírem as normas
do novo Código Florestal novatio legis in mellius no âmbito penal, retroagindo em benefício do
infrator. Pontuou, nesse passo, que a conduta examinada não se amolda ao delito previsto no art.
38 da Lei nº 9.605/98, nem, também, ao previsto no art. 20 da Lei nº 4.947/66, uma vez que as
intervenções  não  alcançaram  a  área  desapropriada  para  a  formação  do  reservatório.  4.
Discordância da Juíza Federal, que indeferiu o pleito de arquivamento, por entender existentes a
autoria e a materialidade dos crimes previstos no art. 38 ou no art. 48 da Lei nº 9.605/98 e no 20
da Lei nº 4.947/66. Assinalou que os dados técnicos se apoiaram no art. 62 da Lei nº 12.651/12,
acerca da extensão da área a ser considerada como APP, dispositivo este que padece de vício de
inconstitucionalidade, de sorte que a norma aplicável à espécie é a estabelecida pela Resolução
n° 302/2002 do CONAMA. Quanto ao art. 20 da Lei n° 4.947/66, realçou que o próprio investigado
admitiu aos policiais militares "ter invadido o local a aproximadamente uns 15 (quinze) dias" (SIC)
e o laudo pericial atestou que "Os arquivos digitais indicando o nível de água mínimo e a cota de
desapropriação da UHE de Volta Grande não foram fornecidos pela concessionária", pelo que
reputou impossível se afirmar, de plano, que o local em que edificada a casa de alvenaria estaria
fora dos limites da área desapropriada pelo Poder Público Federal. 5. 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). 6. Arquivamento inadequado.

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. Brasilino Pereira dos Santos.

167. Processo: JF/URA-0005374-47.2015.4.01.3802-
NOTCRI

Voto: 3313/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: IPL. SUPOSTOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 38 OU NO ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. MPF:
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO.  DISCORDÂNCIA  DA
MAGISTRADA.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE  COLEGIADO.  ARQUIVAMENTO
INADEQUADO.  FATOS  QUE,  APESAR  DE  NÃO  SE  AJUSTAREM  AO  ART.  38  DA LEI  Nº
9.608/98,  SE  AMOLDAM,  EM  TESE,  AO  CRIME  DESCRITO  NO  ART.  48  DA  MESMA
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LEGISLAÇÃODESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar suposto crime descrito no art. 38 ou no
art.  48  da  Lei  nº  9.605/98,  tendo  em vista  intervenções  realizadas  em área  de  preservação
permanente do Rio Grande, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Volta Grande, no
Município de Uberaba/MG. 2. Peritos que compareceram ao local referenciado e apresentaram
laudo técnico, dando conta de invasão em área de preservação permanente praticada por vários
posseiros, dentre eles o investigado, que cercou um terreno a partir do leito do citado rio, medindo
926,98 m2 (10,11 metros de largura e 91.69 metros de comprimento), sem autorização do órgão
ambiental competente. No local examinado, oram encontradas diversas pilhas compostas por solo
revolvido,  fragmentos  compatíveis  com entulho  de demolição,  com materiais  e  agregados de
construção, madeiras roliças e serradas (de diversos tamanhos e formas), painéis de chapa de
madeira  colada  (compensados"),  lonas  plásticas  e  vegetação  danificada  (vegetação  rasteira
arrancada por escarificação mecânica e galhos de árvores quebrados), além de diversos materiais
esparsos (caixas d'agua,  móveis  danificados,  colchões,  entre  outros)  (...).".  Consta,  ainda,  do
citado parecer técnico que: "Os arquivos digitais indicando o nível de água mínimo e a cota de
desapropriação da UHE de Volta Grande não foram fornecidos pela concessionária". 3. Pedido de
arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República oficiante, que argumentou,
diante da conclusão pericial de ter a intervenção se dado fora da faixa de 30 metros em relação à
margem do citado reservatório, constituírem as normas do novo Código Florestal novatio legis in
mellius  no  âmbito  penal,  retroagindo  em benefício  do  infrator.  Pontuou,  nesse  passo,  que  a
conduta examinada não se amolda ao delito previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98. 4. Discordância
da Juíza Federal, que indeferiu o pleito de arquivamento, por entender existentes a autoria e a
materialidade dos crimes previstos no art. 38 ou no art. 48 da Lei nº 9.605/98 da Lei Ambiental.
Assinalou que os dados técnicos se apoiaram no art. 62 da Lei nº 12.651/12, acerca da extensão
da  área  a  ser  considerada  como  APP,  dispositivo  este  que  padece  de  vício  de
inconstitucionalidade, de sorte que a norma aplicável à espécie é a estabelecida pela Resolução
n° 302/2002 do CONAMA. 5. 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). 6. Arquivamento inadequado.

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. Brasilino Pereira dos Santos.

168. Processo: JF/URA-0005375-32.2015.4.01.3802-
NOTCRI

Voto: 3283/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 38) MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO
INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar supostos crimes descritos no art. 38 da
Lei nº 9.605/98, tendo em vista intervenções realizadas em área de preservação permanente do
Rio Grande, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Volta Grande, no Município de
Uberaba/MG. 2. Laudo pericial que, utilizando-se de parâmetro estabelecido na Lei nº 12.651/12,
concluiu pela impossibilidade de avaliar se os danos ambientais encontram-se ou não em APP, já
que  a  delimitação  depende  de  material  solicitado  à  Companhia  Energética  de  Minas  Gerais
CEMIG,  e  se  encontra  em  fase  de  levantamento  de  campo.  3.  O  Procurador  da  República
oficiante  promoveu o arquivamento  argumentando que,  diante  da  conclusão  pericial  de  ter  a
intervenção se dado fora da faixa de 30 metros em relação à margem do citado reservatório, a
ocupação estaria fora do que a Lei nº 12.651/12 considera como de preservação permanente,
constituindo  as  normas  do  novo  Código  Florestal  novatio  legis  in  mellius  no  âmbito  penal,
retroagindo em benefício do infrator. 4. Discordância da Juíza Federal, por entender configurado o
crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98, ou mesmo, subsidiariamente, o do art. 48 do mesmo
diploma. Assinalou que os dados técnicos se apoiaram no art. 62 da Lei nº 12.651/12, acerca da
extensão  da  área  a  ser  considerada  como  APP,  dispositivo  este  que  padece  de  vício  de
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inconstitucionalidade, de sorte que a norma aplicável à espécie é a estabelecida pela Resolução
n° 302/2002 do CONAMA que define a extensão da área de preservação permanente, em zona
rural, de 100 metros. Dessa forma, como a barraca de madeira encontrava-se a 70 metros do leito
do  Rio  Grande,  entendeu  configurado  o  crime.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  CCR.  5.
Arquivamento inadequado. 6. Conduta examinada que não se afina ao crime previsto no art. 38 da
Lei nº 9.605/98. Embora não se desconheça a existência de ação direta de inconstitucionalidade
movida pela Procuradoria Geral da República (ADI 4368) junto ao Supremo Tribunal Federal, para
contestar parte da citada Lei nº 18.023/2009 do Estado mineiro, o advento da novel codificação
florestal constitui, na seara criminal, novatio legis in mellius, retroagindo, de fato, em benefício do
infrator, notadamente por não ter a Corte Maior se pronunciado, ainda, acerca do tema e por ter a
aludida ADI se debruçado sobre dispositivos do antigo Código Florestal. Logo, se não há no feito
dados  sobre  a  exigida  distância  entre  o  nível  máximo  operativo  normal  e  a  cota  máxima
maximorum da referida UHE, nos termos do art. 62 da Lei nº 12.651/12, aplica-se a legislação
ambiental estadual,  que, in casu, está disposta nos §§ 2º e 4º do art.  10 da apontada Lei nº
18.023/09. 7. Todavia, a conduta pode atrair, em tese, o delito do art. 48 da Lei nº 9.605/98, que
exige, tão só, prova de se impedir ou dificultar a regeneração, o que restou comprovado pelo
laudo do expert que: as alterações antrópicas () promoveram impactos diretos sobre o solo, a
flora, a fauna e a paisagem em local em uma extensão que se imagina possa ser superior às
dimensões dos barracos e edificações demolidas.. 8. Designação de outro Membro do MPF para
prosseguir na persecução penal.

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

169. Processo: SPF/BA-00773/2010-INQ Voto: 3306/2016 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/FEIRA DE SANTANA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO (CP,
ART. 311-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE DA OCORR ÊNCIA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299).
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado instaurado para apurar a prática do crime de fraude em certame de
interesse público, tipificado no art.  311-A do Código Penal,  tendo em vista que candidatos se
inscreviam em certames públicos alterando fraudulentamente as iniciais de seus nomes, a fim de
ficarem na mesma sala de particular que resolvia as questões e as passava para os envolvidos. 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  atipicidade  da
conduta, já que os fatos teriam ocorrido entre os anos de 2008 e 2010, e a conduta em questão
teria sido tipificada no art. 311-A do Código Penal apenas com a edição da Lei nº 12.550/2011,
portanto depois da ocorrência dos fatos. 3. No caso, em que pese a não ocorrência do crime
previsto no art. 311-A do Código Penal, devido a atipicidade da conduta à época dos fatos, tem-se
que a conduta dos candidatos pode configurar, em tese, o crime de falsidade ideológica (CP, art.
299), haja vista que o modus operandi utilizado consistia em inserir na ficha de inscrição nome
falso/adulterado, ou seja, os candidatos inseriam em documento informação falsa ou diversa da
que  deveria  ser  escrita,  alterando  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante.  4.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.
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170. Processo: SR/DPF/MG-01477/2014-INQ Voto: 3274/2016 Origem: NUCRIM/PRR1ª - 
NÚCLEO CRIMINAL - PRR/1ª 
REGIÃO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO(CP,  ART.  334).  PEDIDO  DE  DE
ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE
DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  OS  FATOS.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para
apurar a prática do crime de contrabando (CP, art. 334), em razão da apreensão de cigarros de
diversas  marcas  de  origem estrangeira.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos tendo em vista que,  ao requerer o encaminhamento dos pacotes de
cigarros apreendidos para realização de laudo pericial, lhe foi informado pela Polícia Civil que,
conforme determinação judicial, estes teriam sido destruídos. 3. O Juízo Federal, por sua vez,
discordou  do  entendimento  do  membro  do  parquet,  haja  vista  que  consta  expressamente  da
decisão judicial que autorizou a destruição dos cigarros a existência de laudo pericial, bem como a
determinação  para  que  fossem mantidas  amostras  para  contraprova.  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. Na hipótese em exame, não foram realizadas
todas as diligências aptas à elucidação dos fatos, haja vista a necessidade de requisição junto a
Policia Civil do laudo pericial realizado no âmbito daquela autoridade, bem como das contraprovas
guardadas, a fim de suprir a citada ausência de materialidade do delito. 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. 7. 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. 8. Designação de
outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

171. Processo: 1.34.004.000481/2015-74 Voto: 3272/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  REGISTRO  DE  DECLARAÇÕES  DE
IMPORTAÇÃO  SEM  IDENTIFICAÇÃO  DO  REAL  ADQUIRENTE  DAS  MERCADORIAS  DE
ORIGEM ESTRANGEIRA. CP, ART. 299; REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-
IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal
instaurado para apurar  a prática do crime previsto no art.  299 do Código Penal por parte de
administradores  de  empresa  de  comércio  exterior  que  teriam  registrado  declarações  de
importação (DIs) sem identificar o real adquirente das mercadorias de procedência estrangeira. 2.
A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos entendendo não ter
ocorrido  o  crime  de  falsidade  ideológica,  já  que  as  afirmações  supostamente  falsas  não  se
referiam a fato juridicamente relevante, mormente poque não teria havido supressão de tributos
nem  antecipação  de  numerário  para  a  concretização  das  importações.  3.  De  fato,  não  se
vislumbra,  no  caso,  a  ocorrência  da  supressão  de  tributos.  Contudo,  do  acervo  probatório
colacionado aos autos pela Receita Federal,  verifica-se a existência de indícios de que havia
adiantamento de recursos financeiros por parte da empresa destinatária final das mercadorias

75



Ata – 644ª Sessão  de Revisão                                                                                                                                                                                          PGR-00154256/2016

para a empresa de comércio exterior, além, também, de despesas relacionadas ao frete, pagas
diretamente pela empresa destinatária final do produto, o que demonstraria a fraude perpetrada.
4.  Dessa forma,  havendo indícios suficientes de que houve ocultação do sujeito  passivo  nas
Declarações de Importação, deve-se dar  prosseguimento a persecução penal  ante a possível
ocorrência do crime de falsidade ideológica. 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. Brasilino Pereira dos Santos.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

172. Processo: 1.14.001.000211/2016-67 Voto: 3262/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de dano (CP, art. 163) e tentativa de incêndio (CP, art. 250 c/c
art. 14, II). Particular teria comparecido à agência de concessionária de energia elétrica munido de
diversos apetrechos destinados a causar incêndio. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). 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.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  STJ  (CC  nº  118641/GO,  Terceira  Seção,  Dje
02/10/2012). 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. Brasilino Pereira dos Santos.

173. Processo: 1.14.001.000290/2016-14 Voto: 3333/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação identificada. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Relato de
que indivíduo estaria vendendo de porta em porta colchão milagroso, no Município de Itabuna/BA.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Prejuízo  que  foi  suportado
exclusivamente  por  particulares.  Ausência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  direto  e
específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para persecução penal. Homologação do declínio.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

174. Processo: 1.22.000.000471/2016-71 Voto: 3266/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  dando  conta  que  em  universidade  privada  alunos
estariam consumindo drogas e denunciando que a instituição estaria fazendo vistas grossas para
o ocorrido. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência de lesão direta e
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específica a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos
de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

175. Processo: 1.25.003.001855/2016-79 Voto: 3263/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra a saúde pública (CP, art. 273I). Particular noticia possíveis
irregularidades na prescrição e venda de medicamento proibido no Brasil por médico. Revisão de
declínio (Enunciado n. 32  2ª CCR). Conforme laudo pericial, o produto teria sido produzido em
farmácia de manipulação nacional. Fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público
Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Inexistência  de  indícios  de  internacionalidade  da
conduta  ou  ofensa  direta  às  atribuições  fiscalizatórias  das  autoridades  sanitárias  federais.
Precedente  STJ  (CC  104.842/PR,  Rel.  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  Terceira  Seção,  Dje
01/02/2011). 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. Brasilino Pereira dos Santos.

176. Processo: 1.30.001.001356/2016-31 Voto: 3331/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso (CP, art. 299
e 304). Investigada que obteve reconhecimento de firma junto a cartório de notas relativamente a
02  (dois)  sócios,  em  alteração  contratual  societária,  sem  que,  contudo,  constassem  de  tal
instrumento público as respectivas assinaturas dos demais aludidos representantes, repousando
no documento, tão só, selo de autenticidade. Posterior apresentação do papel perante a Junta
Comercial  do Estado do Rio de Janeiro.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
desta 2ª CCR/MPF). Realização de registro de empresas mercantis pela Junta Comercial que não
justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes em seu
detrimento.  Inexistência  de  ofensa  direta  e  específica  à  União,  ou  às  suas  autárquicas  ou
empresas  públicas.  Competência  da  Justiça  Estadual  para  o  exame do  feito.  Precedente  do
Superior Tribunal de Justiça (CC 119.576/BA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção,
julgado em 09/05/2012, DJe de 21/06/2012). Carência de atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

177. Processo: 1.34.001.001409/2016-75 Voto: 3260/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Crime de furto (CP, art. 155, § 4º, inc. II e IV). Operação Pescaria denunciando
diversos agentes que furtavam altos  valores em agências  bancárias  nos  Estados do Espírito
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Santo e São Paulo. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, da 2ª CCR). Fatos ocorridos no Espírito
Santo que já  tiveram denúncia  ofertada.  No presente caso,  de atribuição da Procuradoria  da
República  em  São  Paulo,  inexiste  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas
autarquias ou empresas públicas federais haja vista tratar-se de prejuízo suportado unicamente
por banco particular. Não obstante, verifica-se a ocorrência de fatos cuja atribuição pertence as
Procuradorias da República localizadas nos municípios do Estado de São Paulo, razão pela qual
se faz necessária a remessa de cópias do presente procedimento para as providências cabíveis.
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. Brasilino Pereira dos Santos.

178. Processo: 1.34.001.006713/2014-47 Voto: 3268/2016 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
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 a existência de esquema de adulteração de combustíveis (Lei nº 8.176/91, art.1º,
I). 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. Brasilino Pereira dos Santos.

179. Processo: 1.34.001.007506/2015-91 Voto: 3332/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de comercialização de produto destinado a fins terapêuticos ou
medicinais em desacordo com a legislação sanitária vigente (CP, art. 273, §1°-B, inciso III). Auto
de infração lavrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Medicamentos de origem brasileira. Venda que se deu em território
nacional. Inexistência de indícios de internacionalidade do delito ou de ofensa direta às atribuições
fiscalizatórias das autoridades sanitárias federais. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente
Superior Tribunal de Justiça (CC 104.842/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, Dje
01/02/2011). 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. Brasilino Pereira dos Santos.
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Não Provimento do recurso

180. Processo: 1.29.012.000062/2015-01 Voto: 3308/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: NF. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.  FATO CRIMINOSO
RELATADO NO BOJO DE RECLAMAÇÃO LABORAL. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO
APURATÓRIO  ANCORADA NA AUSÊNCIA DE  CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA DO  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  DELIBERAÇÃO  DESTA  2ª  CCR  PELA
NATUREZA FORMAL DO DELITO E PELA DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM,
COM  RESTABELECIMENTO  DA  TITULARIDADE  ORIGINÁRIA  PARA  OFICIAR  NO  CASO.
ALEGATIVA DE ARQUIVAMENTO PRECIPITADO. RECURSO AO CIMPF, EM CASO DE NÃO
ACOLHIMENTO DA TESE POR ESTE ÓRGÃO REVISOR. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO
PROCURADOR  ORIGINARIAMENTE  ATUANTE.  RECORRENTE  QUE  DETÉM ATRIBUIÇÃO,
COMO LONGA MANUS, PARA PROSSEGUIR NO FEITO E PROCEDER À DEVIDA INSTRUÇÃO
PROCEDIMENTAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NEGADO. REMESSA DOS AUTOS AO
CIMPF. 1. Pedido de reconsideração que foi interposto em face de decisão proferida por esta 2ª
Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  na  Notícia  de  Fato  nº
1.29.012.000062/2015-01, a qual foi instaurada para apurar suposto crime de apropriação indébita
previdenciária  (CP,  art.  168-A),  tendo  em vista  relato,  no  bojo  de  reclamação  trabalhista,  de
ausência  de  recolhimento  das  contribuições  previdenciárias  de  empregada.  2.  Promoção  de
arquivamento do apuratório pelo Procurador oficiante, com arrimo na tese de que o crime em
apreço é omissivo material, dependendo, por isso, de constituição definitiva do crédito tributário. 3.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 62, inc. IV,
da Lei Complementar nº 75/93. 4. Voto do Relator pela continuidade da persecução penal, sob
entendimento de ser o crime previsto no art. 168-A do Diploma Aflitivo de natureza formal, dada a
atecnia do art. 83 da Lei 9.430/96. Assim, pela análise da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo
Tribunal  Federal,  o  prévio  exaurimento  da  via  administrativa  seria  condição  objetiva  de
punibilidade, apenas, em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. 5. Deliberação do
Colegiado da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão que acolheu o voto do Relator, julgado na
625ª Sessão de Revisão, em 10.08.2015, por maioria, pela não homologação do arquivamento e
pela designação de outro Membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal. 6.
Membro designado que apresentou o presente pedido de reconsideração, com restabelecimento
da  titularidade  originária  para  oficiar  no  caso,  sob  alegativa,  em  síntese,  de  ter  sido  o
arquivamento  precipitado,  ante  a  necessidade  de  diligências  complementares  para  conclusão
acerca da correta tipificação penal. Postulou o Recorrente, ao final, em caso de não acolhimento
da reconsideração, a remessa dos autos ao Conselho Institucional do MPF. 7. Ante o inafastável
princípio  da  independência  funcional,  o  Procurador  originariamente  atuante  nas  investigações
pode exarar seu entendimento acerca do caso, ainda que prematuro, de modo que, designado o
Recorrente para prosseguir na caso, detém este atribuição, como longa manus, para proceder à
devida  instrução  procedimental,  inclusive  justificando,  após  diligências,  eventual  correção  na
tipificação,  com  submissão  do  entendimento  a  este  Órgão  Revisor,  se  presentes  hipóteses
revisionais. 8. Pedido de reconsideração negado. 9. Remessa dos autos ao CIMPF.

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. José Bonifácio Borges
de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

Homologação de Arquivamento

181. Processo: DPF/ROO-00035/2015-IPL Voto: 3275/2016 Origem: GABPRM1-GRG - 
GUILHERME ROCHA GOPFERT

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

Ementa: Inquérito policial. Representação de técnico do INSS, aduzindo suspeita de fraude no recebimento
benefícios previdenciários devido ao aumento na demanda de benefícios de aposentadoria por
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idade rural indígena com registro tardio de nascimento. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). Diligências realizadas. Perícia papiloscópica que não encontrou divergência na digital.
Inexistência de inconsistências documentais. 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. Brasilino Pereira dos Santos.

182. Processo: SPF/BA-00623/2015-INQ Voto: 3273/2016 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/FEIRA DE SANTANA

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

Ementa: Inquérito  policial.Crime  de  estelionato  (CP,  art.  171,  §  3º).  Particular  teria  aberto  conta  e
contratado  empréstimos  junto  à  CEF  utilizando-se  de  documentos  falsos.  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Diligências  infrutíferas.  Ausência  de  imagens  de
circuito de segurança. Inexistência de indícios de autoria delitiva. Impossibilidade 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. Brasilino Pereira dos Santos.

183. Processo: SRPF-AP-00194/2015-INQ Voto: 3307/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime contra os serviços de telecomunicação (Lei nº 9472/97, art. 183)
imputado a integrante de comunidade ribeirinha, no Rio Anajás, localizado em Breves/PA. Operar
clandestinamente  radiofrequência  (rádio  amador),  de  potência  variável  entre  5  e  75  Watts,
causando interferência em aparelhos de televisão da vizinhança. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.  Agente  que  declarou  ter  adquirido  o  aludido  aparelho  de
particular em janeiro de 2015 e desconhecer o fato de que tal equipamento pudesse provocar
interferência  nos  meios  de  comunicação.  Ao  tomar  conhecimento  pela  Agência  Nacional  de
Telecomunicações  ANATEL de que o uso  de  rádio  amador necessitava de autorização  para
funcionamento,  o  investigado  providenciou,  imediatamente,  regularização  junto  à  autarquia.
Evidente  ausência  de  dolo  na  conduta  perpetrada.  Comunidade  tradicional  isolada.  Uso  da
frequência para fins comunitários. Atipicidade 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. Brasilino Pereira dos Santos.

184. Processo: 1.14.000.000478/2016-64 Voto: 3327/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de atentado contra a liberdade de trabalho (CP,
art. 197) e atentado contra a liberdade de associação (CP, art. 199). Noticiante afirma que a Seção
da Ordem de  Músicos  do  Brasil  e  o  Sindicato  de  Músicos  estariam exigindo  dos  músicos  a
inscrição na OMB/BA e o pagamento de anuidades. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Fatos que não configuram, a priori, fato penal típico, mas, tão só, infração de natureza
administrativa.  Ausência  de  uso  de  ameaça  ou  de  violência.  Atipicidade  penal  da  conduta
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perpetrada. Homologação do arquivamento.

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

185. Processo: 1.15.000.001242/2014-46 Voto: 3309/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.
1º)  atribuído  a  pessoa  física  (servidor  do  Ministério  Público  Federal),  responsável  solidário  e
representante legal de sociedade empresária privada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Diligência.  Informação da  Receita  Federal  do  Brasil  de  que  não  há constituição
definitiva do crédito tributário adversado, vez que pendente recurso interposto junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais  CARF. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo
Tribunal  Federal.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.

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

186. Processo: 1.16.000.000679/2016-97 Voto: 3258/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de fato.  Crime de roubo praticado  em desfavor  da Empresa Brasileira  de Correios e
Telégrafos  EBCT. Informação de que um funcionário dos correios foi abordado por três indivíduos
que anunciaram assalto quando era realizado entregas de encomendas e Sedex, na cidade de
Samambaia/DF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligências efetuadas
pela  Polícia  Federal.  Valor  do  prejuízo  R$  12,50  (doze  reais  e  cinquenta  centavos).  Caso
investigado em que não há registros de imagens,  nem indicação de testemunhas, ou mesmo
possibilidade de identificação de suspeitos. Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva e
inexistência de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

187. Processo: 1.16.000.000779/2016-13 Voto: 3257/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155). Comunicante informou que uma hora após o
desembarque no Aeroporto Nacional de Brasília, notou a ausência de seu computador portátil.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Vítima esclarece que estava
muito cansada, razão de não se lembrar com clareza o momento exato do fato. Informação de que
as aeronaves não possuem câmaras de segurança em seu interior. No setor achados e perdidos
não consta ter sido achado no dia do fato um computador. Não há registros de imagens, indicação
de testemunhas, ou mesmo possibilidade de identificação de suspeitos. Ausência de elementos
mínimos  de  autoria  delitiva  e  inexistência  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e o Dr. Brasilino Pereira dos Santos.

188. Processo: 1.16.000.001269/2016-63 Voto: 3267/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato encaminhada através de meio eletrônico, cujo representante narra ser portadora
de patologia e aposentada pelo INSS, mas devido a ausência de pagamento da autarquia federal
estar  sem  dinheiro  para  pagar  a  conta  de  luz,  noticiando,  ainda,  que  teria  discutido  com
funcionários  da  CEB.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Relato  confuso.
Inexistência  de  indícios  de  prática  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

189. Processo: 1.22.005.000072/2016-60 Voto: 3259/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MONTES CLAROS-MG

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

Ementa: Noticia de fato. Tentativa de fraude na inserção de equipamento rudimentar em uma das máquinas
de autoatendimento na agência da Caixa Econômica Federal, no Município de Montes Claros/MG.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não foi possível realizar a
visualização dos suspeitos através das imagens do circuito interno de segurança da agência ou
indicação de testemunhas. Ausência de elementos mínimos da autoria delitiva e inexistência de
linha investigativa capaz de esclarecê-la. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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. Brasilino Pereira dos Santos.

190. Processo: 1.23.000.000811/2016-26 Voto: 3256/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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 04/2005 a 07/2005. 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  11  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. Brasilino Pereira dos Santos.
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191. Processo: 1.25.000.002246/2015-86 Voto: 3326/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposta  apologia  à  pedofilia  praticada  por  meio  da  Internet.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Pesquisa. Uma das páginas da Web foi apagada.
Ausência de prova da materialidade delitiva. Os outros dois endereços eletrônicos contêm textos
que versam sobre aspectos médicos e psicológicos da pedofilia, sem apologia a qualquer prática
delituosa. Crime não configurado. Ausência de justa causa para a continuidade da persecução
penal. Homologação de arquivamento.

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

192. Processo: 1.26.000.000977/2015-50 Voto: 3265/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Procedimento administrativo de acompanhamento instaurado afim de se obter o endereço do réu
na Ação Penal nº 0002952-58.2007.4.05.8300. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Endereços  obtidos  que  foram  remetidos  à  Justiça  Federal.  Homologação  do
arquivamento.

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

193. Processo: 1.33.000.000694/2016-54 Voto: 3328/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º). Introdução de 02 (duas) cédulas
falsas de R$ 100,00 (cem reais) em circulação, as quais foram repassadas em supermercado, no
Município de Antônio Carlos/SC. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Notas
que  foram recebidas  no  exercício  da  atividade  comercial  do  estabelecimento.  Falsidade  que
restou despercebida pelos funcionários do comércio. Contrafação das cédulas que só foi notada
pelos bancários, que então avisaram ao aludido estabelecimento. Carência de elementos e de
diligências  que  permitam  esclarecer  a  autoria  delitiva.  Inexistência  de  justa  causa  para  a
continuidade da persecução penal. Fato que foi devidamente comunicado ao Departamento do
Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), com remessa da nota inautêntica.
Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art.  18 do Código de Ritos Penais e do
Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

194. Processo: 1.14.003.000050/2016-91 Voto: 3330/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BARREIRAS-BA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Crime de homicídio (CP, art.  121). Ocorrência de morte nas dependências de
supermercado, no Município de Santa Rita de Cássia/BA. Prisão em flagrante que foi efetuada por
Policial Rodoviário Federal. Notícia de disposição do preso à Justiça. Arquivamento que se recebe
como declínio de atribuições. Revisão (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Custódia por PRF que,
por si só, não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal para o exame do caso.
Ausência de dado concreto nos autos a comprovar a instauração de procedimento extrajudicial ou
processo judicial, havendo, apenas, a delatio criminis, acompanhada de matéria jornalística local.
Inexistência  de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico  da União,  ou de suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  federais.  Carência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  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. Brasilino Pereira dos Santos.

195. Processo: 1.16.000.000278/2016-37 Voto: 3329/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de esbulho possessório e de ameça (CP, arts.
161, inc. II, e 147). Relatos de invasão e ameaças a famílias de Pré- Assentamento do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária  INCRA, em Sobradinho/DF. Arquivamento que se
recebe  como declínio  de  atribuições.  Revisão  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Prejuízos  e
constrangimentos que foram suportados exclusivamente por particulares. Inexistência de prejuízo
direto  e  específico  a  bem,  serviço  ou interesse  da  União,  de suas  entidades autárquicas  ou
empresas públicas, a teor do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça: CC 121.150/PR, Rel. Ministra Alderita Ramos De Oliveira (Desembargadora
Convocada do TJ/PE), Terceira Seção, julgado em 04/02/2013, DJE 20/02/20131. Ausência de
elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou 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. Brasilino Pereira dos Santos.

Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

196. Processo: JF-AÇA-0002661-17.2015.4.03.6107-
INQ

Voto: 2997/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 7ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
ARAÇATUBA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTE.  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA  PARA  A  JUSTIÇA  ESTADUAL.
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO  (ART.  28,  DO  CPP,  POR
ANALOGIA).  INDÍCIOS  ACERCA  DA  ORIGEM  ESTRANGEIRA  DO  ENTORPECENTE.
CONEXÃO PROBATÓRIA COM O CRIME DE CONTRABANDO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito
policial instaurado para apurar possível crime de tráfico internacional de entorpecente, haja vista a
apreensão de 35 tabletes de maconha acondicionados em veículo conduzido pelo investigado,
atuando como batedor de automóvel no qual eram transportados cigarros oriundos do Paraguai.
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2. O Procurador da República requereu a declinação de competência para a Justiça Estadual,
aduzindo ausência de indícios de transnacionalidade. 3. Discordância do Magistrado. Aplicação
analógica  do  art.  28  do  CPP.  4.  A comprovação  da  transnacionalidade  do  tráfico  de  drogas
independe da comprovação de tranposição de fronteiras, bastando que existam indícios da origem
estrangeira do entorpecente apreendido para firmar a competência da Justiça Federal  (CC nº
132133/MS;  Min.  Rogerio Schietti  Cruz;  S3;  DJe 03/06/2014).  5.  Em razão do contexto fático
probatório,  nota-se  a  existência  de  conexão  entre  o  crimes  de  tráfico  de  entorpecentes  e
contrabando, o que fixa a competência da Justiça Federal para o feito, nos termos do art. 76 do
CPP. 6. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

197. Processo: JF-AC-0006356-42.2015.4.01.3000-
INQ

Voto: 3130/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  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  DA  SÚMULA  Nº  438  DO  STJ.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º),
em razão de saques de valores referentes ao benefício previdenciário após o óbito da segurada.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito aplicando a prescrição
em perspectiva. 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  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
(RHC 55.730/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015,
DJe  14/12/2015).  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, no caso, 06/07/2007.
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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

198. Processo: JF/EU/BA-0000049-
78.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 3120/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, §3º). REALIZAÇÃO
DE  TRÊS  SAQUES  INDEVIDOS  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DA
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TITULAR. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
E NA AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL (CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV).  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA BAGATELA.  APLICAÇÃO  DA
ORIENTAÇÃO N° 4 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática do crime de estelionato majorado (CP, art. 171,
§3º), em razão do recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular, em
19/09/2012. 2. Percepção indevida de valores depositados após o óbito, referentes aos meses de
setembro a novembro de 2012. 3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento,
com  fundamento  na  aplicação  do  princípio  da  insignificância  e  na  ausência  de  dolo.  4.
Discordância  do Magistrado.  5.  No caso, não se mostra razoável  a aplicação do princípio da
bagatela dada a relevância do bem jurídico protegido, uma vez que não se trata de patrimônio
particular,  mas sim,  da  coletividade  de  trabalhadores.  Aqui,  a  tutela  jurídica  não  é  apenas a
integridade do erário, mas, também, a confiabilidade das relações entre o Estado e a sociedade
(manutenção de um serviço preservador da dignidade da pessoa humana). 6. Todavia, aplica-se
ao caso a Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF: oferece diretriz aos membros do MPF que oficiam na
área criminal no sentido de dispensar liminarmente a instauração de investigação criminal própria
ou  de  inquérito  policial  e  determinar,  se  assim  o  entender,  o  arquivamento  das  peças  de
informação: i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da pretensão punitiva, cujo termo
inicial é a data do último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) quando não houver
prova de dolo no saque de até três benefícios previdenciários. 7. Insistência no arquivamento, por
ausência de dolo.

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

199. Processo: JF-JAU-0000249-49.2016.4.03.6117-
INQ

Voto: 3222/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (ART.  334-A,  §  1º,  DO CP).
APREENSÃO DE 20 MAÇOS DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA EM PODER DO
INVESTIGADO.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).
EXCEPCIONAL APLICABILIDADE AO CASO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, do CP), em
razão  da  apreensão  de  20  (vinte)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira  em  poder  do
investigado.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  com base  no
princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 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.  A  2ª  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
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(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 (20 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

200. Processo: JF/MG-0038730-39.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 3024/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 337-A) E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ART.
1º,  I).  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADA.
REVISÃO  (CPP,  ARTIGO  28).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, artigo
337-A) e contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art.  1º,  I),  praticados por administradores de
pessoa jurídica, conforme apurado em Representação Fiscal para Fins Penais da Receita Federal
do  Brasil,  consistente  no  recolhimento  de  contribuições  previdenciárias  no  período  relativo  a
outubro de 2009 até janeiro de 2011, como se incluída no SIMPLES, quando na verdade não
poderia  ser  optante  desse regime,  estando obrigada a recolhimento que constituiu  em dívida
consolidada  de  R$  913.309,99,  na  época  de  sua  inscrição  em  dívida  ativa  da  União.  2.  A
Procuradora da República oficiante,  com base nas declarações dos investigados,  promoveu o
arquivamento do feito por concluir que não restou comprovado o dolo dos agentes em reduzir
contribuições previdenciárias mediante fraude.  3.  Discordância da Magistrada, que considerou
prematuro o arquivamento. 4. Presentes indícios de autoria e materialidade delitivas. 5. A análise
do  dolo  deve  ser  reservada  à  instrução  processual,  ambiente  adequado  a  um  debate  mais
aprofundado  das  questões  pertinentes,  sob  o  crivo  do  contraditório.  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.

201. Processo: JF/PR/CAS-5002742-
70.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3066/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). CRIME FORMAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO
ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. RESSALVA DO PONTO DE VISTA PESSOAL. PROSSEGUIMENTO
DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de Fato instaurada para apurar  a  prática do crime de
apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  praticado,  em tese,  pelos  representantes
legais  de  pessoa  jurídica.  2.  O  Procurador  da  República  promoveu  o  arquivamento  com
fundamento  na  ausência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  3.  Discordância  da
Magistrada. 4. No caso do crime de apropriação indébita previdenciária não há necessidade de
nenhum procedimento prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária

87



Ata – 644ª Sessão  de Revisão                                                                                                                                                                                          PGR-00154256/2016

devida. O desconto ou retenção de certa quantia do salário é ato que concerne exclusivamente ao
poder decisório do empregador. Assim, se há valor retido, apurado segundo o próprio juízo do
empregador,  há  a  obrigação  do  recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,
independente do fato de o valor descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 5. O tipo
penal  aperfeiçoa-se  no  momento  em que  nasce  para  o  empregador  a  obrigação  jurídica  de
transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso,
conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -  "descontar"  e "deixar de recolher".  A
discussão administrativa sobre o valor,  portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto. [...](HC
93874, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 11/4/08). 6. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator,
dada a mudança de entendimento dos Tribunais Superiores sobre a questão,  que atualmente
orientam-se no sentido de considerar a apropriação indébita previdenciária um crime material,
sendo imprescindível, portanto, para a respectiva consumação, a constituição definitiva do crédito
tributário.  7.  Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

202. Processo: JF/PR/CUR-5047287-
80.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 3076/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP, ART. 28. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DA
CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado para apurar  a
prática do crime de descaminho. Tributos não recolhidos estimados em R$ 1.325,35, valor abaixo
do previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado, em
razão da habitualidade na prática da conduta delituosa. 4. Não se afiguraria possível a incidência
do princípio da insignificância, devido à notícia de reiteração da conduta por parte da investigada,
fato que não se revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF e do STJ. 6. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

203. Processo: JF/PR/PAT-5000292-
36.2015.4.04.7012-IP - Eletrônico 

Voto: 2942/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, CP). PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, IV, DA
LC 75/93). INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE IMPORTAÇÕES SUPERIORES A 153 MAÇOS.
EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA.  INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI  Nº  9.532/97.
ARQUIVAMENTO INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros, previsto no art.
334 do Código Penal, em razão da apreensão de 300 pacotes de cigarros de origem estrangeira
desacompanhados de documentos que atestassem o ingresso lícito no território nacional. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da
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insignificância.  3.  Discordância  do Magistrado.  4.  Crime de  contrabando configurado.  5.  Com
efeito, a natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior rigor na adoção do
princípio da insignificância em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de
rígido controle em sua comercialização no território nacional. 6. Este Colegiado vem decidindo
que as importações de até 153 maços de cigarros possibilitam, excepcionalmente, a aplicação do
princípio da insignificância. Já nas importações superiores a este patamar não há que se falar em
conduta insignificante. 7. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor,
o comércio de cigarros no país. 8. Precedentes STJ (REsp 1454586/PR, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014 e AgRg no AREsp 402.354/PR,
Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  16/06/2015,  DJe
26/06/2015). 9. Arquivamento inadequado. 10. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

204. Processo: JF/PR/PAT-5001428-
05.2014.4.04.7012-IP - Eletrônico 

Voto: 3191/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc.  I,  da  Lei  nº  11.343/06.  Importação  de  26  (vinte  e  seis)  sementes  de  Cannabis  sativa,
proveniente da Holanda e destinado a residente no Brasil. 2. A Procuradora da República oficiante
entendeu pela atipicidade quanto ao crime de tráfico internacional de entorpecentes e enquadrou
a conduta no crime previsto  no art.  334-A do CP.  Promoveu o  arquivamento  dos  autos  pela
aplicação do princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal quanto à classificação do
fato  e  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  4.  Embora  as  sementes  de  maconha  não
contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da
conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
não é a droga em si,  mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a sua
preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Precedentes do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015, CC 132.897/PR, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014 e HC 327.809/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 6.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  sendo,  por  isso,  prematuro  o  arquivamento.
Precedentes da 2ª CCR (processo nº 0002238-72.2014.4.05.8100, julgado na Sessão nº 622, no
dia 22/06/2015, por unanimidade; processo nº 0001980-19.2015.4.03.6181, julgado na Sessão nº
625, no dia 10/08/2015, por unanimidade). 7. Não homologação do arquivamento e designação de
outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

205. Processo: JF-RJ-0000159-27.2012.4.02.5109-
INQ

Voto: 2998/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
(LEI  Nº  7.492/86,  ART.  19)  E  FALSIDADE  DOCUMENTAL  (CP,  ARTS.  297  E  298).
FINANCIAMENTO  PARA AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO  MEDIANTE  FRAUDE.  ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28
DO CPP C/C ART. 62, IV, LC Nº 75/93. USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA A OBTENÇÃO DE
FINANCIAMENTO  JUNTO  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a
prática,  em tese,  de crime contra o sistema financeiro nacional,  previsto no art.  19 da Lei  nº
7.492/86,  e  artigos  297  e  298  do  Código  Penal,  por  suposta  quadrilha  que  promovia
financiamentos fraudulentos para aquisição de veículos. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento do feito por ausência de indícios suficientes de autoria. 3. Discordância
do Magistrado. 4. Arquivamento prematuro. Necessidade do aprofundamento das investigações a
fim  de  localizar  os  investigados  e  demais  membros  da  quadrilha  porventura  existentes.  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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

206. Processo: JFRS/PFU-5000652-
83.2015.4.04.7104-INQ - Eletrônico 

Voto: 3065/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL 
-SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  MOEDA  FALSA  (CP,  ART.  289).  ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28.
PRESENTES  INDÍCIOS  DA MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.
PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar
possível crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º) atribuído ao investigado, por ter colocado em
circulação  uma  cédula  inautêntica  de  R$  50,00.  2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na
ausência de dolo. 3. Discordância do Juiz Federal. 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. Presentes indícios de autoria e da materialidade, ainda que
existam  dúvidas  acerca  de  culpa  ou  dolo  do  investigado,  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. 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.

207. Processo: JF/SP-0015169-64.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 2999/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO
IRREGULAR DE MAÇOS DE CIGARROS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO
COM  AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
CPP,  ART.  28.  APREENSÃO  QUE  NÃO  ULTRAPASSA  153  MAÇOS  DE  CIGARROS,
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QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO, DESDE QUE
AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de contrabando, em razão da apreensão
de  cigarros  de  origem  estrangeira  em  estabelecimentos  comerciais  dos  investigados,  sem
documentação  comprobatória  de  regular  importação,  durante  fiscalização  empreendida  por
Policiais Civis de São Paulo/SP 2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento
do feito por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância, haja vista a inexistência de
lesão ao bem jurídico tutelado e ausência de reiteração da conduta pelos agentes 3. Discordância
do Magistrado. 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. 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.  6.  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. 7. No caso presente,
observada  a  norma  incriminadora,  revela-se  viável  o  arquivamento  do  apuratório,  pois  a
quantidade  apreendida  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. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

208. Processo: PRM-JND-3422.2015.000229-7-INQ Voto: 3218/2016 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°, II). Assalto perpetrado por dois indivíduos
não identificados contra carteiro da agência dos correios em Jundiaí/SP, que resultou no roubo de
várias encomendas sob guarda da Empresa de Correiros e Telégrafos  ECT,  entre  elas dois
televisores, que foram levados para rumo desconhecido. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62,  IV).  Materialidade  comprovada.  Autoria  não  identificada.  Os  referidos  indivíduos  usavam
capacetes no momento do delito, o que dificultou a identificação da autoria. A placa da motocicleta
não foi anotada pela vítima pois foi encoberta por um papelão. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

209. Processo: 1.23.003.000196/2015-47 Voto: 3195/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAITUBA-PA
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Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. RADIODIFUSÃO CLANDESTINA (LEI 9472/97,
art.  183).  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÃO.  ATRIBUIÇÃO  DA PROCURADORA DA
REPÚBLICA 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).  2.  A Procuradora  da  República
oficiante em Altamira/PA declinou de sua atribuição à Procuradoria da República de Itaituba/PA,
que, no seu entender, possui jurisdição sobre o Distrito de Castelo dos Sonhos. 3. A Procuradora
da República oficiante em Itaituba/PA suscitou o conflito negativo de atribuições, aduzindo que,
somente na hipótese restrita de infração praticada no distrito de Castelo dos Sonhos e que esteja
em área sob influência da BR-163 caberia ao referido Ofício atuar, sendo, portanto, cumulativos
os requisitos. No caso concreto, a infração teria ocorrido no distrito de Castelo dos Sonhos e em
nenhum  dos  documentos  encaminhados  pela  ANATEL  houve  indicação  de  que  o  local  da
autuação está sob influência da BR-163. 4. 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. 5.
A Portaria PRESI/SECGE Nº 198, de 6 de junho de 2014, do TRF1ª Região, alterou a jurisdição
da Subseção Judiciária de Itaituba/PA, da seguinte forma: Art. 2º Alterar a jurisdição da Subseção
Judiciária de Itaituba/PA para incluir o município de Aveiro/PA e parcela do distrito de Castelo de
Sonhos  que  esteja  sob  influência  da  BR-163  e  excluir  os  municípios  de  Placas/PA  e  de
Rurópolis/PA.  Parágrafo  único.  A  jurisdição  da  Subseção  Judiciária  de  Itaituba/PA passa  a
abranger, além Itaituba, os seguintes municípios: Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão
e parcela do distrito de Castelo de Sonhos, pertencente ao município de Altamira, que esteja sob
influência da BR-163. 6. 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. 7. 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
suscitado,  nos termos do  voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação o Dr.  José  Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

210. Processo: 1.34.003.000124/2015-16 Voto: 3146/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  REPRESENTAÇÃO  ANÔNIMA  FORMULADA  PERANTE  A  SALA  DE
ATENDIMENTO AO CIDADÃO DO  MPF  EM BAURU/SP.  PUBLICAÇÃO EM SITE.  MATÉRIA
FAZENDO APOLOGIA A CRIMES DE SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (CP, ART. 287). CONFLITO
NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (LC Nº 75/93, ART. 62, VII). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO À PR/SP
PELA EXISTÊNCIA DE OUTRA NOTÍCIA DE FATO COM DENÚNCIAS CONTRA O MESMO
SITE. PROCEDIMENTO ARQUIVADO QUE APUROU FATOS DIVERSOS. DEVOLUÇÃO DIRETA
DOS  AUTOS  À  PROCURADORIA  DE  ORIGEM.  CONFLITO  NEGATIVO  SUSCITADO.
ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DE SÃO PAULO/SP.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada na PRM  Bauru/SP, para investigar,  em princípio,  notícia de crimes de incitação e
apologia à crimes tributários (CP, arts. 286 e 287) . 2. Declínio de atribuição pela Procuradora da
República  com  ofício  na  PRM-BAURU/SP,  encaminhando  os  autos  ao  PR/SP,  em  razão  da
existência da NF 1.34.001.002402/2015-90 naquela PR que apurava denúncias contra o mesmo
site. 3. O Membro do MPF oficiante na PR/SP, verificando que a Notícia de Fato mencionada
tratava-se de fato diverso e que já havia sido arquivada, devolveu os autos à PRM-BAURU/SP
para  adoção  das  medidas  cabíveis.  4.  O  membro  do  MPF  da  PRM/BAURU/SP,  acolheu  a
manifestação do membro do MPF de São Paulo como conflito de atribuições e remeteu os autos à
2ª CCR para deliberação, ratificando o declínio de atribuições à PRM-BAURU/SP. 4. In casu, a
atribuição para investigar os fatos é, a princípio, da Procuradoria da República de São Paulo/SP,
onde o site possui sua sede e o autor da matéria realizou todos os atos necessários até a sua
publicação final.  Aplicação do artigo 70 do CPP. 5.  Fixação da atribuição da Procuradoria da
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República no Estado de São Paulo para prosseguir na persecução criminal.

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

211. Processo: DPF/AM-00559/2015-INQ Voto: 3045/2016 Origem: GABPR10-TAAD - 
TATIANA ALMEIDA DE ANDRADE 
DORNELLES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI
Nº 9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

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

212. Processo: DPF/AM-00567/2015-INQ Voto: 3047/2016 Origem: GABPR10-TAAD - 
TATIANA ALMEIDA DE ANDRADE 
DORNELLES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI
Nº 9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito Policial
instaurado para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

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

213. Processo: JF-AÇA-0001382-30.2014.4.03.6107-
INQ

Voto: 3153/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3º, DO CP).
FRAUDE CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL.  PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADA  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
policial instaurado para apurar ocorrência de suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171,
§ 3°, CP), face ao recebimento indevido de benefício, em razão de morte da beneficiada, em
02/03/2003, equivalente a 38 (trinta e oito) saques, ocorridos entre as competências de 02/2003 a
03/2006, que perfizeram o montante de R$ 13.797,32 (treze mil, setecentos e noventa e sete reais
e trinta e dois centavos), atualizado até 06/2012. 2. Pedido de declínio de competência à Justiça
Estadual. Discordância da Juíza 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. Arquivamento Indireto. 4. Suposta prática delituosa
deverá  ser  apreciada  pela  Justiça  Federal,  conforme  orienta  o  artigo  109,  inciso  IV,  da
Constituição  Federal,  pois  a  entidade  autárquica  da previdência  social  figura  como vítima do
estelionato supostamente cometido. 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 do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

214. Processo: JF/MG-0041881-13.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 3119/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  CRIME  DE
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) E USO DE DOCUMENTO FALSO
(CP,  ART.  304).  APRESENTAÇÃO  DE  PASSAPORTE  ADULTERADO  NO  CONSULADO  DO
BRASIL EM BOSTON, POR BRASILEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DA CAPITAL
DO  ESTADO  DA ÚLTIMA RESIDÊNCIA DO  INVESTIGADO  (ART.  88  DO  CPP,  1ª  PARTE).
FIXAÇÃO  DA ATRIBUIÇÃO  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO  ESTADO  DE  MINAS
GERAIS PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297) e uso de documento
falso (CP, art. 304), por cidadão brasileiro que apresentou passaporte adulterado no Consulado do
Brasil em Boston. 2. A Procuradora da República oficiante requereu judicialmente a declinação de
competência para a Subseção Judiciária de Governador Valadares/MG, para o processamento e
julgamento do crime, considerando ter sido este o último município de residência do investigado,
em observância ao princípio da extraterritorialidade condicionada. 3. O Juiz Federal indeferiu o
pleito  ministerial  e  firmou  a  competência  do  Juízo  Federal  de  Belo  Horizonte/MG.  4.  Última
residência  do  investigado  no  território  nacional  foi  em  cidade  do  Estado  de  Minas  Gerais
(Governador Valadares).  5.  Aplicação, in  casu,  do art.  88 do CPP,  1ª  parte:  No processo por
crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da Capital do Estado onde
houver por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o
juízo da Capital  da República.  6.  Designação de outro Membro do Ministério Público Federal
oficiante na Procuradoria da República em Belo Horizonte/MG, para prosseguir na persecução
penal.

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

215. Processo: 1.14.013.000088/2015-64 Voto: 3118/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. FRAUDE NO RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO DEPOSITADO EM CONTA-
CORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32
DA 2ª CCR/MPF). ALÉM DO POSSÍVEL PREJUÍZO ECONÔMICO QUE POSSA VIR A SOFRER,
A CEF TEVE LESADA A CREDIBILIDADE DE SEUS SERVIÇOS E INTERESSES. DECLINAÇÃO
PREMATURA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia
dando conta de que o noticiante teria recebido um crédito decorrente de precatório pago pela
Fundação Nacional de Saúde  FUNASA, depositado em conta-corrente de sua titularidade junto à
Caixa Econômica Federal  CEF. Todavia, ao tentar sacar o referido valor na agência da CEF em
Alcobaça/BA, foi informado que o dinheiro já havia sido sacado em agência de Salvador/BA. 2. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual por entender que não houve qualquer prejuízo, até este momento, à Caixa Econômica
Federal, ressaltando que o crime foi praticado contra pessoa física particular, não contra bens,
serviços ou interesses da Administração Direta ou Indireta da União.  3. Conquanto ainda não
tenham elementos de que a CEF não venha a sofrer efetivo prejuízo patrimonial (o que ainda é
incerto  no  caso),  a  empresa  pública  federal  teve  lesada  a  credibilidade  de  seus  serviços  e
interesses, o que é suficiente, por si só, a atrair a competência da Justiça Federal para a hipótese,
na dicção do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 4. Declínio de atribuições prematuro. 5.
Não homologação do declínio e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

216. Processo: 1.17.000.002614/2015-68 Voto: 3236/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO PERANTE EMPRESA PRIVADA DE CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO  DE  ENSINO  MÉDIO  FALSIFICADO,  SUPOSTAMENTE  EMITIDO  POR
INSTITUIÇÃO FEDERAL DE ENSINO (CP, ART. 304). REVISÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO. 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 uso de documento falso (CP, art.
304), tendo em vista a apresentação perante empresa privada, de certificado de conclusão do
ensino  médio,  falsificado,  supostamente  emitido  pelo  Instituto  Federal  de  Ensino  Superior  do
Espírito Santo. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição para o
Ministério Público Estadual por entender que os fatos noticiados não demonstram ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, posto
que a competência para o processo e julgamento do crime de uso de documento falso firma-se
em razão da natureza da instituição a qual o documento é apresentado, e não pela natureza da
instituição que supostamente o teria emitido. 3. O uso de documento falso supostamente emitido
por Instituição Federal prejudica serviço da União e atrai a competência federal para a persecução
penal. Precedentes: STF1 (RE 468783, Rel. Min. Marco Aurélio, 29/05/2009), (HC: 85773 SP ,
Relator:  Min.  Joaquim  Barbosa,  Data  de  Julgamento:  17/10/2006,  Segunda  Turma,  Data  de
Publicação: DJe-004 DIVULG 26-04-2007 PUBLIC 27-04-2007 DJ 27-04-2007 PP-00105 EMENT

95



Ata – 644ª Sessão  de Revisão                                                                                                                                                                                          PGR-00154256/2016

VOL-02273-01  PP-00189  RTJ  VOL-00200-03  PP-01306)  e  (RE  411.690/PR.  Rel.  Min.  Ellen
Gracie,  03/09/2004)  e  da  2ª  CCR2:  (Processo  Nº  1.26.005.000350/2014-78,  Sessão  616,
18/03/2015, Voto-vencedor nº 3607/2015). 4. Atribuição do MPF. Não homologação do declínio de
atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução criminal.

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

217. Processo: 1.23.000.001929/2015-91 Voto: 3450/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98,  ARTIGOS  46,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  E  299  DO  CP.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada  para  apurar  possíveis  crimes  descritos  nos  arts.  46,  parágrafo  único,  da  Lei  nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

218. Processo: 1.23.000.001961/2015-76 Voto: 3449/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98,  ARTIGOS  46,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  E  299  DO  CP.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  CRIMINAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada  para  apurar  possíveis  crimes  descritos  nos  arts.  46,  parágrafo  único,  da  Lei  nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
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declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

219. Processo: 1.29.003.000426/2015-54 Voto: 2251/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  FABRICAÇÃO  DE  PRODUTO  VETERINÁRIO  SEM  REGISTRO  NO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  MAPA (CP, ART. 273, § 1º-B,
I) E CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93,
ART.  62,  IV)  E  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  32   2ª  CCR/MPF).  HOMOLOGAÇÃO  DO
ARQUIVAMENTO  QUANTO  AO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.  INTERESSE  DIRETO  E
ESPECÍFICO DA UNIÃO NO TOCANTE À FABRICAÇÃO DE PRODUTO VETERINÁRIO SEM
REGISTRO NO MAPA.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de ofício  da  Superintendência
Federal de Agricultura do Rio Grande do Sul relatando possível  crime (CP, art.  273, §1º-B, I),
tendo em vista que a empresa investigada estaria fabricando produtos veterinários sem o devido
registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e possível crime de desobediência
(CP, art. 330) em razão do descumprimento de ordens administrativas emanadas do MAPA. 2. O
Procurador da República oficiante requereu o arquivamento no tocante ao crime de desobediência
e  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  quanto  à  fabricação  de  produtos
veterinários sem registro no MAPA, por entender, em síntese, que a eventual prática criminosa
não atinge, direta e especificamente, bens, serviços ou interesse da União. 3. Para a configuração
do crime de desobediência não basta apenas o descumprimento de ordem legal de funcionário
público, sendo indispensável que a ordem atenda os seguintes requisitos: 1) não fazer previsão
de sanção de natureza civil,  processual  civil  ou administrativa,  e 2)  advertir  o destinatário  da
ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Nesse sentido, o Enunciado nº 61 da 2ª
CCR.  4.  Quanto  à  conduta  de  fabricar  produtos  veterinários  sem  registro  no  Ministério  da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, o interesse federal está consubstanciado no fato
de que os critérios de fabricação de produtos veterinários no país constituem em uma política
pública federal, regida por um serviço público federal, que expressam o interesse da União na
matéria.  5.  Homologação  do  arquivamento  quanto  ao  crime  de  desobediência.  6.  Não
homologação do declínio de atribuições em relação ao suposto crime previsto no art. 273, §1º-B, I,
do Código Penal, e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

220. Processo: 1.31.000.001226/2015-91 Voto: 3456/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
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instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

221. Processo: 1.31.000.001241/2015-39 Voto: 3455/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

222. Processo: 1.31.000.001273/2015-34 Voto: 3454/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
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oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

223. Processo: 1.31.000.001291/2015-16 Voto: 3452/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

224. Processo: 1.31.000.001322/2015-39 Voto: 3457/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
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de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

225. Processo: 1.31.000.001326/2015-17 Voto: 3458/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

226. Processo: 1.31.000.001438/2015-78 Voto: 3459/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
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DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

227. Processo: 1.31.000.001467/2015-30 Voto: 3453/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada  para  apurar  possíveis  crimes  descritos  nos  arts.  46,  parágrafo  único,  da  Lei  nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

228. Processo: 1.31.000.001488/2015-55 Voto: 3461/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
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autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

229. Processo: 1.31.000.001527/2015-14 Voto: 3451/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

230. Processo: 1.31.000.001538/2015-02 Voto: 3462/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
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incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

231. Processo: 1.31.000.001608/2015-14 Voto: 3460/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS AO SISTEMA DOF. LEI Nº
9.605/98, ARTIGOS 46, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69-A, E 299 DO CP. REVISÃO DE DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. Notícia de Fato
instaurada para apurar possíveis crimes descritos nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A da Lei nº
9.605/98, e no art.  299 do Código Penal, consistente na inserção de dados falsos no sistema
oficial  de controle  DOF.  2.  Promoção de declínio  de atribuições.  3.  O Documento de Origem
Florestal (DOF) constitui-se em licença obrigatória para o controle do transporte e armazenamento
de  produtos  e  subprodutos  florestais  de  origem  nativa,  contendo  as  informações  sobre  a
procedência de tais produtos e subprodutos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema
DOF. O controle do documento dar-se-á por meio do Sistema DOF, instituído pelo Ministério do
Meio Ambiente e inserido no endereço eletrônico do IBAMA, já que o sistema é gerido por esta
autarquia  federal,  o  que justifica  o  interesse  da União.  4.  É nítida a  competência  da Justiça
Federal,  uma vez que a infração penal é praticada em prejuízo do IBAMA, autarquia federal,
incidindo no caso a norma do art. 109, inc. IV, da Constituição Federal. 5. Não homologação do
declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para
prosseguir na persecução criminal. 

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado,  a maioria,  deliberou pela não homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto proferido pelo Dr. Brasilino Pereira dos Santos, vencido
o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge.

232. Processo: DPF-NVI/MS-0105/2014-INQ Voto: 3221/2016 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/NAVIRAÍ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP,  ART.  28,  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito
Policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  descaminho.  Tributos  não  recolhidos
estimados  em  R$  2.250,47,  valor  abaixo  do  previsto  no  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no princípio da
insignificância, haja vista o somatório dos tributos iludidos pelo investigado nas Representações
Fiscais  atingirem  o  montante  de  R$  5.491,72.  3.  Discordância  do  Magistrado,  em razão  da
habitualidade na prática da conduta delituosa. 4. Não se afigura possível a incidência do princípio
da insignificância no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato
que não se revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF e do STJ. 6. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

233. Processo: JF/SP-0014742-38.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 3198/2016 Origem: PR-SP - PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc. I, da Lei nº 11.343/06. Importação de 5 (cinco) sementes de Cannabis sativa, conhecida como
maconha,  oriundas da Holanda,  destinadas ao  Rio  de Janeiro,  apreendidas  na Alfândega da
Receita Federal  do Brasil  em São Paulo.  2.  O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento do presente feito, sob o argumento de pequena lesividade ou atipicidade da ação
criminosa em apuração. 3. Discordância do Juiz Federal sob o entendimento de que a importação
das  sementes  de  qualquer  planta  utilizada  para  a  produção de  substâncias  entorpecentes  é
considerado crime pelo nosso ordenamento jurídico. 4. Embora as sementes de maconha não
contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da
conduta, pois o objeto material do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
não é a droga em si,  mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a sua
preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Precedentes do
Superior  Tribunal  de  Justiça  (AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015, CC 132.897/PR, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014 e HC 327.809/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 6.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  sendo,  por  isso,  prematuro  o  arquivamento.
Precedentes da 2ª CCR (processo nº 0002238-72.2014.4.05.8100, julgado na Sessão nº 622, no
dia 22/06/2015, por unanimidade; processo nº 0001980-19.2015.4.03.6181, julgado na Sessão nº
625, no dia 10/08/2015, por unanimidade). 7. Apesar do destinatário residir no Rio de Janeiro, a
apreensão das  substâncias  tóxicas  oriundas de  encomenda via  postal  de  origem estrangeira
ocorreu na Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo. Orientação da Súmula 528 do
Superior Tribunal de Justiça no tocante a competência para processar e julgar o crime de tráfico
internacional atribuída ao Juiz Federal do local da apreensão da droga remetida do exterior. 8.
Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

234. Processo: PR/SP-3000.2015.000616-5-INQ Voto: 3197/2016 Origem: COJUD/PRSP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  CONDUTA  TÍPICA  E  ANTIJURÍDICA  DE
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40,
inc. I, da Lei nº 11.343/06. Importação de 10 (dez) sementes de Cannabis sativa, conhecida como
maconha. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do presente feito, sob
o  argumento  de  pequena  lesividade  ou  atipicidade  da  ação  criminosa  em  apuração.  3.
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Discordância do Juiz Federal sob o entendimento de que a importação das sementes de qualquer
planta utilizada para a produção de substâncias entorpecentes é considerado crime pelo nosso
ordenamento jurídico. 4. Embora as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material
do crime previsto no inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no REsp 1546313/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 15/10/2015, DJe 05/11/2015, CC 132.897/PR, Rel.  Ministro Rogerio Schietti  Cruz, Terceira
Seção,  julgado  em  28/05/2014,  DJe  03/06/2014  e  HC  327.809/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). 6. Independentemente de a
importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e posterior revenda da
substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento. Precedentes da 2ª CCR (processo
nº 0002238-72.2014.4.05.8100, julgado na Sessão nº 622, no dia 22/06/2015, por unanimidade;
processo  nº  0001980-19.2015.4.03.6181,  julgado  na  Sessão  nº  625,  no  dia  10/08/2015,  por
unanimidade).  7.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  para
prosseguir na persecução penal.

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

235. Processo: 1.24.001.000283/2015-87 Voto: 3163/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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236. Processo: 1.34.007.000110/2015-62 Voto: 3203/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 337-A).  RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO
EM AÇÃO TRABALHISTA. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE DOLO. REVISÃO (LC 75/93,
ARTIGO  62,  INCISO  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de
sonegação de contribuição previdenciária, tipificado no art. 337-A do Código Penal, consistente na
supressão de contribuição previdenciária, em razão da não anotação, na CTPS do empregado, de
vínculo trabalhista, posteriormente reconhecido em Juízo. 2. O Procurador da República oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  feito,  por  ausência  de  dolo.  3.  Revela-se  precipitado,  neste
momento  processual,  afirmar  a  existência  ou  não  do  elemento  subjetivo  do  tipo  (dolo),  pois
somente o desenvolvimento da persecução penal será capaz de apontar  com mais clareza a
existência ou não da intenção do investigado de suprimir contribuições previdenciárias, pelo que o
arquivamento  destes  autos  neste  momento  mostra-se  prematuro.  4.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

237. Processo: 1.16.000.000821/2016-04 Voto: 3157/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  que  noticia  possível  lesão  a  particular.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Noticia o representante que teria adquirido lote
em condomínio e, posteriormente, a empresa representada exigiu o pagamento de determinada
quantia em dinheiro para entrega da escritura do imóvel.  Eventual  prejuízo em detrimento de
particular. Carência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

238. Processo: 1.22.000.001477/2016-65 Voto: 3186/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Comercialização de carteira  de estudante supostamente falsa (CP, art.  298).
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência de qualquer elemento que
denote ofensa  a bens,  serviços ou interesse  da União  ou de suas  entidades autárquicas  ou
empresas  públicas  (CF,  art.  109,  IV).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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239. Processo: 1.34.001.000909/2016-90 Voto: 3162/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia  de Fato instaurada a partir  de notitia  criminis formulada por  telefone, dando conta de
possível  comercialização de medicamentos para a cura de câncer (CP,  art.  273),  que seriam
fornecidos pela Universidade de São Paulo. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ª CCR).
Inexistência de indício de transnacionalidade da conduta. Ausência de qualquer elemento capaz
de  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.18.001.000116/2015-33, Voto nº 4817/2015, Sessão 625ª, unânime). Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

240. Processo: 1.35.000.000291/2016-31 Voto: 3117/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Caixa Econômica Federal, noticiando
que  sociedade  empresária  estaria  distribuindo  informativos  veiculando  conteúdo  inverídico  e
exigências  não  praticadas pela  instituição  financeira,  acerca  de  empreendimentos  imobiliários
vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
n° 32 - 2a CCR). Diligências. Informação de que a conduta não causou prejuízo à CEF. Eventual
prejuízo decorrente da conduta investigada ficará restrito ao interesse de particular. Ausência de
qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

241. Processo: DPF/AGA/TO-00059/2015-INQ Voto: 3190/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de introdução de moeda falsa em circulação
(CP, art. 289, §1°). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Detectada uma cédula
falsa de R$ 100,00 no montante de R$ 1.500,00 usados para pagamento de fiança arbitrada.
Declarações da flagrada de que o valor usado para o pagamento provém de aluguéis de três
imóveis de sua propriedade, não sabendo indicar qual morador teria pago os aluguéis usando a
nota falsa. Diligências empreendidas não lograram êxito na identificação da autoria. Inexistência
de  outras  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Necessidade  de
comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do
Banco  Central  do  Brasil  (MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.
Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver
notícia de novas provas (CPP, art. 18).

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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242. Processo: DPF/GVS/MG-00060/2016-INQ Voto: 3041/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §
1°). Recebimento de cédula inautêntica de R$ 20,00 (vinte reais) em estabelecimento comercial.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Espontaneamente, a vítima acionou a
Polícia  Militar  e comunicou o fato.  Materialidade comprovada.  Diligências realizadas a fim de
identificar  a autoria sem êxito.  Esgotados todos os meios investigativos,  não se se vislumbra
outras ações aptas a elucidar a autoria do crime. Ausência de justa causa para o prosseguimento
do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

243. Processo: DPF/JFA-00383/2014-INQ Voto: 3129/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do crime do art. 183 da Lei nº 9472/97. Radiodifusão. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Acordo de cooperação nº 02/2012 estabelecido
entre a Agência Nacional de Telecomunicações  ANATEL e o Ministério das Comunicações para
postergação da interrupção cautelar das estações 'clandestinas' enquanto não atendida a política
pública  de  existir  no  Município,  no  mínimo,  03  (três)  entidades  regularmente  outorgadas  e
instaladas para transmitir à população programação de radiodifusão de sons e imagens. Atividade
de telecomunicação irregular tolerada temporariamente pela ANATEL que, mesmo constatando a
ausência de autorização, absteve-se de interromper o funcionamento da estação fiscalizada, por
reconhecer  o  atendimento  ao  interesse  público,  fixando  prazo  aos  responsáveis  para  a
regularização da exploração. Precedentes da 2ª CCR (Procedimento nº 1.22.020.000060/2014-85,
Voto  nº  8679/2014,  Sessão 612ª,  unânime;  Processo  nº  0003764-47.2015.4.01.3801,  Voto  nº
2577/2016, Sessão 640ª, unânime). Homologação do arquivamento, por motivo de atipicidade da
conduta.

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

244. Processo: DPF-UDI-00616/2015-INQ Voto: 3102/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, §
1°). Recebimento de cédula inautêntica de R$ 100,00 (cem reais). Revisão de arquivamento (LC
75/93, artigo 62, inciso IV). Ao abastecer o veículo em um posto de gasolina, foi constatado que a
cédula era falsa. Espontaneamente, o portador da cédula compareceu ao Posto da Polícia Militar
do Terminal Rodoviário a fim de relatar o caso. Materialidade comprovada. Diligências realizadas a
fim de identificar a autoria sem êxito. Esgotados todos os meios investigativos, não se vislumbra
outras ações aptas a elucidar a autoria do crime. Cédula falsa encaminhada ao BACEN. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do
disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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245. Processo: PC/BA-0254/2014-INQ Voto: 3103/2016 Origem: SUBJUR/PRM-BA - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/FEIRA DE SANTANA

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

Ementa: Termo Circunstanciado. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo
289, §2º).  Pagamento efetuado com cédula falsa de R$ 50,00.  Revisão de arquivamento (LC
75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Laudo pericial  confirma  a  falsidade  da  cédula  utilizada.  Agentes
alegam desconhecimento da falsidade. Porte de outras cédulas que não eram falsas. Ausência de
reiteração. Investigados efetuaram a devolução do proveito do crime antes da prisão em flagrante
pela  polícia  militar.  Comprovada  ausência  de  dolo.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

246. Processo: 1.11.001.000078/2016-51 Voto: 3032/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime tipificado no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Radiodifusão clandestina.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Radiodifusão  de  baixa  potência   o
equipamento  possui  potência  máxima  de  15  (quinze)  watts.  Não  constatação  da  efetiva
possibilidade  de  o  equipamento  clandestino  colocar  em  risco  as  comunicações  oficiais.
Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

247. Processo: 1.13.001.000021/2016-87 Voto: 3160/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), consistente no
recebimento indevido de benefício previdenciário LOAS, sem preencher os requisitos necessários.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação do INSS de que não
há registro  de pagamento de benefícios em nome do investigado.  Ausência  de materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento.

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

248. Processo: 1.14.000.000843/2016-31 Voto: 3116/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Particular que teria recebido intimação eletrônica, via e-mail, do Ministério Público
Federal, para comparecimento em audiência no âmbito de suposto procedimento investigatório.
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Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). E-mail cujo objetivo é induzir o destinatário a
acessar determinadas páginas eletrônicas. Golpe de pishing scam, no qual se induz o acesso a
páginas potencialmente maliciosas (vírus  ou outros softwares perniciosos).  Impossibilidade de
identificação  do  remetente.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Carência  de  informações  para
deflagrar uma investigação criminal. Homologação do arquivamento.

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

249. Processo: 1.16.000.000427/2016-68 Voto: 3048/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  difamação  contra  Servidor  Público  (CP,  art.  139).
Representação encaminhada pela  Secretaria  de Comunicação Social  do Superior  Tribunal  de
Justiça noticiando que ex-Secretário de Comunicação do STJ teria sido difamado em matéria
publicada pelo Portal Fórum. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Crime 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

250. Processo: 1.16.000.000662/2016-30 Voto: 3098/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, § 1°).
Repassamento de cédula inautêntica de R$ 100,00 (cem reais)  por casa lotérica.  Revisão de
arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Ao abastecer o veículo em um posto de gasolina, o
funcionário recusou o pagamento efetuado pela vítima em razão de moeda falsa constatada por
um identificador eletrônico de cédulas falsas. Espontaneamente, a referida vítima compareceu a
Delegacia  de  Polícia  onde  repassou  a  cédula  falsa.  Materialidade  comprovada.  Diligências
realizadas a fim de identificar a autoria sem êxito. Esgotados todos os meios investigativos, não se
se vislumbra outras ações aptas a elucidar a autoria do crime. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

251. Processo: 1.19.000.000483/2016-91 Voto: 3158/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de relatório de fiscalização da Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego, elaborado após vistoria realizada na propriedade do investigado, para apurar
possível prática de crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149). Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Consta  do  Relatório  de  Fiscalização  que  não  foi

110



Ata – 644ª Sessão  de Revisão                                                                                                                                                                                          PGR-00154256/2016

constatada prática de trabalho análogo ao de escravo no estabelecimento objeto da denúncia.
Inexistência de materialidade e autoria delitivas. Homologação do arquivamento.

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

252. Processo: 1.20.000.001725/2015-61 Voto: 3223/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposta prática do crime de lavagem
de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º),  a  partir  de  transferência  de  valores  para  a  conta  da
investigada, efetuada por cidadão processado no bojo de ação penal que apura a conduta de
exercer atividades típicas de instituição financeira. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62,
inc. IV). Diligências. Constatou-se que o valor transferido para a conta da investigada deveu-se ao
pagamento de quantia referente à venda de imóvel de sua propriedade. Ausência de indícios de
crime antecedente, pressuposto para a caracterização do crime de lavagem de capitais (art. 1º,
inc. VI, da Lei nº 9.613/98). Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

253. Processo: 1.20.005.000180/2015-26 Voto: 3033/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RONDONOPOLIS-MT

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

Ementa: Notícia  de  Crime.  Possível  crime  tipificado  no  art.  183  da  Lei  n°  9.472/97.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). De acordo com os autos, o serviço de radiodifusão
está sendo realizado em conformidade com a legislação em vigor. Ausência de irregularidade.
Atipicidade da conduta. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.27.000.001911/2014-69, Voto n°
4189/2015,  Sessão  n°  622,  de  22/06/2015,  unânime,  Rel  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de
Carvalho). Homologação do arquivamento.

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

254. Processo: 1.25.002.000028/2012-44 Voto: 3225/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP,  art.  337-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Informação  da
Receita Federal. O processo fiscal encontra-se pendente de julgamento na esfera administrativa
que permanece em trâmite no CARF. Crime de natureza material,  cuja tipificação depende da
constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  de  acordo  com  o  Enunciado  nº  241  da  Súmula
Vinculante  do STF.  Precedente  2ª  CCR (MPF n°  1.04.004.000711/2010-20,  Rel.  Raquel  Elias
Ferreira Dodge, 520ª Sessão, 26/10/2010)2. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

255. Processo: 1.27.000.000380/2016-59 Voto: 3101/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, § 1°).
Denúncia  anônima  de  derramamento  de  cédulas  falsas  no  valor  de  R$  100,00  (cem  reais).
Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligências. Agentes da Polícia Federal
tentaram  por  diversas  vezes  contatar  com  a  denunciante,  bem  como  localizar  a  pessoa
denunciada,  não  obtendo  êxito.  Impossibilidade  de  identificação  de  autoria.  Materialidade
inexistente.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

256. Processo: 1.28.000.000037/2015-96 Voto: 3192/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  divulgação  de  pesquisa  eleitoral
fraudulenta (Lei nº 9.504/97, art. 33, § 4º), por candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-
prefeito, que teriam veiculado pesquisa no horário eleitoral gratuito, sendo que a veiculação dos
dados estava suspensa por Juízo Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Constatou-se que a proibição da divulgação da pesquisa foi dirigida apenas à empresa contratada
para a realização das entrevistas dos eleitores, e não aos candidatos ou à respectiva Coligação
que, ao divulgarem o resultado da pesquisa, desconheciam tratarem-se de dados supostamente
fraudulentos e que a divulgação estava suspensa. Homologação do arquivamento.

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

257. Processo: 1.29.000.000899/2016-62 Voto: 3042/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Procedimento  Administrativo.  Registro  de  Ocorrência  na  Superintendência  Regional  do  Rio
Grande do Sul. Possível realização de saque indevido em conta de FGTS da Caixa Econômica
Federal. Retificação da ocorrência. Os valores não haviam sido sacados, e sim bloqueados em
decorrência  da  falta  de  documentação.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).
Ausência de qualquer indício da ocorrência de infração penal. Homologação de arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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258. Processo: 1.29.014.000249/2015-87 Voto: 3194/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Denúncia  anônima formulada na Sala  de Atendimento ao Cidadão.  Possível
funcionamento irregular de instituições de ensino que oferecem cursos de atendimento médico de
urgência  e  emergência.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Informação do Conselho Regional de Enfermagem - COREN que as empresas investigadas estão
aptas  a  oferecem  cursos  de  urgência  e  emergência.  Ausência  de  materialidade  delitiva.
Homologação do arquivamento.

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

259. Processo: 1.30.001.001535/2016-79 Voto: 3189/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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 09/2004 a 12/2004,  após a  morte  da segurada em 04/08/2004.
Saques  realizados  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.  Beneficiário  que  não  possuía
procurador ou representante legal cadastrado. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

260. Processo: 1.33.000.001220/2014-68 Voto: 3136/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A).
Remessa de sentença trabalhista ao MPF em face de pagamento de salário extrafolha. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências efetuadas perante a Receita Federal do Brasil.
Regularidade da empresa perante o fisco. Valores alegadamente devidos à Previdência Social nos
autos  de  Ação  Trabalhista  se  baseou  em  prova  puramente  testemunhal.  Impossibilidade  de
comprovação pelo órgão fazendário de eventuais ilícitos fiscais. Crime de natureza material, cuja
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.34.001.002037/2016-02 Voto: 3187/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, a partir de
notícia veiculada pela imprensa quanto ao sumiço de e-mails de empreiteira que teria contratado
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empresas  especializadas  em  investigação  forense  computacional,  sendo  que  nos  relatórios
elaborados por  estas empresas poderia  haver  provas  ocultadas  pela  empreiteira.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A mera contratação de empresa de auditoria não configura
crime.  Os  relatórios  elaborados  poderiam  apenas  apontar  possíveis  arquivos  que  poderiam
comprometer a empreiteira. Ausência de indícios de materialidade e autoria aptos a ensejar a
realização de diligências. Homologação do arquivamento.

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

262. Processo: 1.23.000.002312/2014-10 Voto: 4011/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposto crime de denunciação caluniosa (CP,  art.  339).
Representação encaminhada pela Superintendência do IBAMA/PA em face de representantes do
Sindicato dos Produtores Florestais e Reflorestadores do Estado do Pará - SINDIFLORESTA que
teriam representado criminalmente à Polícia Federal,  servidores do IBAMA, por descumprirem
ordem judicial para o desbloqueio no sistema DOF, assim como, teriam efetuado a lavratura de
auto de infração de empresas sem observância das formalidades legais. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência. Informações da Polícia Federal. Inquérito Policial nº 459/2014
instaurado para 'apurar possível ocorrência do delito previsto no artigo 4º, h, da Lei 4.898/65,
tendo em vista o não desbloqueio no sistema DOF por parte de servidores do IBAMA'. Fatos sob
investigação policial. Possibilidade do reconhecimento da denúncia caluniosa somente após o fim
das  investigações.  Precedente  STJ  (EDcl  no  HC  16.153/RJ,  Rel.  Ministro  HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 15/12/2003,  p.  401).  Ausência  de
indícios mínimos que os representados tenham agido dolosamente. Precedente do STF (RHC
85023,  Relator(a):  Min.  Joaquim  Barbosa,  Segunda  Turma,  julgado  em 08/05/2007,  DJe-018
Divulg  31-01-2008  Public  01-02-2008  Ement  Vol-02305-02  PP-00355  RTJ  Vol-00204-01  PP-
00278).  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento,  sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

Homologação parcial de Arquivamento

263. Processo: 1.25.008.000252/2012-86 Voto: 3123/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
E  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ARTIGOS  168-A  E  337-A).
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62   IV).  INEXISTÊNCIA DE  CRÉDITO
TRIBUTÁRIO  CONSTITUÍDO.  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  EM  RELAÇÃO  AO
CRIME DO ART. 337-A DO CP E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO  PENAL  QUANTO  AO  CRIME  DO  ART.  168-A  DO  CP.  1.  Procedimento
Investigatório  Criminal  instaurado  para  para  apurar  a  prática  dos  crimes  de  sonegação  de
contribuição previdenciária (art. 337-A do Código Penal) e de apropriação indébita previdenciária
(art. 168-A do Código Penal), ocorridos no exercício financeiro de 2009, atribuídos a Instituição de
Ensino  Superior  privada.  2.  A  Procuradora  da  República  promoveu  o  arquivamento  com
fundamento na ausência de constituição definitiva do crédito tributário. 3. O crime de sonegação
de  contribuição  previdenciária  (art.  337-A,  do  CP)  é  de  natureza  material.  A inexistência  de
constituição definitiva dos créditos tributários impõe o arquivamento do feito. Súmula Vinculante nº
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24 do STF.. 4. No caso dos crimes de apropriação indébita previdenciária não há necessidade de
nenhum procedimento prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária
devida. O desconto ou retenção de certa quantia do salário é ato que concerne exclusivamente ao
poder decisório do empregador. Assim, se há valor retido, apurado segundo o próprio juízo do
empregador,  há  a  obrigação  do  recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,
independente do fato de o valor descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 5. O tipo
penal  aperfeiçoa-se  no  momento  em que  nasce  para  o  empregador  a  obrigação  jurídica  de
transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso,
conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -  "descontar"  e "deixar de recolher".  A
discussão administrativa sobre o valor,  portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto. [...](HC
93874, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 11/4/08). 6. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator,
dada a mudança de entendimento dos Tribunais Superiores sobre a questão,  que atualmente
orientam-se no sentido de considerar a apropriação indébita previdenciária um crime material,
sendo imprescindível, portanto, para a respectiva consumação, a constituição definitiva do crédito
tributário. 7. Homologação do arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição
previdenciária  (CP,  art.  337-A)  e  designação  de  outro  Membro  do  MPF  para  prosseguir  na
persecução penal quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).

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

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

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2ª Titular

JOSE 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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